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1 ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ, CÍLE STUDIE, ČLENĚNÍ 

Hlavním cílem bylo zpracování "Analýzy územní dimenze dopravy a její vliv na sociální a 

ekonomický rozvoj regionů a doporučení pro období 2014+". Tento cíl byl dále zaměřen na: 

� operační programy spolufinancované z fondů EU 2007- 2013 (včetně přeshraniční 

spolupráce), 

� programy financované z národních zdrojů, 

� v oblasti územní dimenze dopravy i na programy financované ze zdrojů krajů 

a dále na analytické, koncepční, strategické a další dokumenty (ČR i EU) pro programovou přípravu 

2014+.  

Výstupy projektu měly obsahovat – s využitím sekundárních zdrojů dat a dílčích analytických 

podkladů zpracovaných dodavatelem – náměty na rozpracování návrhů rozvojových priorit pro 

období 2014+, návrhy, doplnění a upřesnění oblastí podpor a argumentaci jejich výběru s důrazem na 

vzájemné vazby souvisejících opatření.  

Na základě provedených analýz byla navržena doporučení (stanovení oblastí podpory, mechanismy 

koordinace apod.) pro období 2014+ s cílem vytvořit podklady, které budou v další fázi programování 

sloužit k zajištění větší provázanosti při tvorbě nových operačních programů a relevantních oblastí 

podpor (posílení existujících nebo vznik nových synergických efektů).  

Věcné zaměření: 

Realizace dílčích aktivit proběhla v následujících etapách: 

a) Identifikace oblastí podpor v rámci současných operačních programů, národních programů a 

sektorových a regionálních strategických dokumentů, shrnutí relevantních informací z 

existujících studií, analýz, výstupů z monitorovacího systému, evaluací a dalších analytických 

podkladů.  

b) Expertní posouzení úspěšnosti a přínosů z realizace zkoumaných oblastí podpor na základě 

existujících podkladů. Při hodnocení přínosů z realizace, v případě potřeby a po dohodě se 

zadavatelem, předpokládal zadavatel vypracování vlastních analytických podkladů ze strany 

dodavatele.  

c) Vyhodnocení oblastí podpor v kontextu socioekonomických souvislostí a přípravy období 

2014+: 

� zhodnocení relevance současných oblastí podpor (definovaných v bodě a) ve vztahu 

k vývojovým změnám a trendům; 

� zhodnocení současných oblastí podpor ve vztahu k dokumentům EU a ČR pro 

přípravu 2014+. 

d) Návrhy a doporučení pro programové období 2014+ se zaměřením na návrhy: 

� jaké oblasti podpor jsou vhodné pro pokračování (zdůvodnění na základě navrženého 

metodického postupu) a jaké nové oblasti i pro období 2014+ do programů zahrnout;  
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� jaké vazby mezi jednotlivými oblastmi podpor vytvářet a zahrnout do programů pro 

období 2014+ a jakým způsobem koordinovat jejich realizaci;  

e) na využití nástrojů vhodných pro implementaci daných oblastí podpory (využití finančních 

nástrojů, globální granty, individuální projekty apod.); 

jak dále rozpracovat předmětné oblasti veřejné zakázky ve vazbě na priority pro přípravu ČR na 

období 2014+ s cílem co největšího provázání souvisejících oblastí podpor v rámci nově 

připravovaných operačních programů (cílově ve sníženém počtu oproti současnému stavu), včetně 

uvedení návrhu základních indikátorů.  

Obrázek 1 Postup realizace průřezových analýz 

 

Zdroj: Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU  2014+,  

Metodika postupu, Verze 1.3 (8. 3. 2012) 

A) Stanovení seznamu dokumentů a stanovení oblastí podpory, které budou předmětem 
analýzy 

Otázka  Výstup Proces Struktura  
Které operační programy 
a oblasti podpory se 
stanou předmětem 
analýzy? 

Seznam dokumentů, 
přehled oblastí podpory 

Vytvoření přehledu 
dokumentů a oblastí 
podpory. 

Název dokumentu, vlastník 
dokumentu, cíl, priorita, oblast 
podpory, indikátor, alokace. 

Které národní (dotační) 
programy se stanou 
předmětem analýzy? 

Seznam dokumentů a 
jejich částí – cíle, 
priority 

Vytvoření přehledu 
dokumentů a oblastí 
podpory/opatření. 

Název dokumentu, vlastník 
dokumentu, cíl, priorita, oblast 
podpory/opatření, indikátor, 
alokace (dle dostupnosti informací). 

Které regionální dotační 
programy se stanou 
předmětem analýzy? 
(Bude zkoumáno jen 
v rámci projektu dopravní 
infrastruktura). 

Seznam dokumentů a 
jejich částí – cíle, 
priority 

Vytvoření přehledu 
dokumentů a oblastí 
podpory/opatření. 

Název dokumentu, vlastník 
dokumentu, cíl, priorita, oblast 
podpory/opatření, indikátor, 
alokace. 

 

 

Výsledek 
Seznam dokumentů a jejich částí odsouhlasený zadavatelem 
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B) Stanovení požadavků na základní vstupy z MS operačních programů (MSC2007+ a další) na 
základě indikátorů OP, regionální a územní hlediska 

Otázka  Výstup Proces Struktura  
Které priority, oblasti podpory 
operačních programů se 
stanou předmětem analýzy? 
Jaké parametry budeme při 
jejich vyhodnocování 
sledovat? 

Seznam cílů, 
priorit, oblastí 
podpory  
 
Stanovení 
základních 
parametrů, na 
jejichž základě 
budou data 
hodnocena. 

Požadavek na vstup 
do databáze MS 
s příslušnou filtrací 
dat (kvalitativní a 
územní parametry). 

Vytvoření věty:  
OP, územní platnost, časový horizont 
platnosti, cíl, priorita, oblast podpory, 
finanční alokace, objem požadovaných 
prostředků a počet předložených projektů, 
počet projektů s vydaným rozhodnutím 
(podepsanou smlouvou), objem krytý 
rozhodnutím smlouvou;  
Výdaje sledovány jako veřejné, celková 
velikost projektu (včetně nezpůsobilých), 
soukromé spolufinancování. 
Nastavení a stav naplnění základních 
indikátorů na úrovni oblastí podpory. 
Parametrické členění

1
: 

Podnikání: 
- typ příjemce: malý, střední podnik, 
(mikropodnik), velký podnik 
- škola, VVI 
-CZ NACE (projektu, případně příjemce), 
- územní hledisko: kraje 
- velikost projektů 
Vzdělávání: 
- typ příjemce 
- územní hledisko: kraje 
- cílová skupina: muži, ženy; věk; dosažené 
vzdělání, apod. 
- velikost projektů 
Dopravní infrastruktura: 
- typ příjemce 
- územní hledisko: kraje 
- kvalitativní hlediska dostupnosti a 
obslužnosti území; budování nové 
infrastruktury, modernizace infrastruktury 
pro jednotlivé druhy dopravy apod.   
- velikost projektů 

Které priority, oblasti podpory 
(národních, regionálních) 
dotačních programů se 
stanou předmětem 
analýzy?(Jedná se o vedlejší 
aktivitu projektu.) 

Seznam cílů, 
priorit, oblastí 
podpory  

Zpracování výstupu 
do podoby základní 
datové věty. 

Vytvoření věty:  
OP, územní platnost, časový horizont 
platnosti, cíl, priorita, oblast podpory, 
finanční alokace, 
nastavení a stav naplnění základních 
indikátorů. 
Parametrické členění na základě dostupných 
informací. 

 

 

                                                           
1
 Příklady možných parametrů. 

Výsledek 
Databáze ve struktuře umožňující provést analýzu 



 

8 
 

 

 

 

 

C) Vytvoření základních tematických klastrů a stanovení synergických vazeb 

Otázka  Výstup Proces Struktura  

Jaká jsou společná 
témata zkoumaných 
oblastí podpory OP 
(intervenčních oblastí 
jiných dotačních titulů)? 

Seznam tematických klastrů (vydefinuje se 
omezený počet témat zastřešujících jednotlivé 
intervenční oblasti; témata budou kompatibilní s 
postupy HSÚS, regionální politiky, politiky růstu 
a zaměstnanosti apod.

2
 Témata budou 

stanovena tak, aby umožnila propojovat analýzu 
oblastí podpory prováděnou v jednotlivých 
studiích). 

Stanovení seznamu 
témat a přiřazení 
oblastí podpory OP 
(intervenčních 
oblastí). 

Klastrová struktura 
zastřešující oblasti 
podpory (intervenční 
oblasti). 

Jaké jsou zásadní 
synergie mezi oblastmi 
podpory OP, případně 
dalších dotačních titulů? 

Seznam zásadních synergií vyžadujících 
koordinaci postupu na úrovni programu.  

Vymezení 
omezeného počtu 
zásadních 
synergických vazeb. 

Synergické vazby 
mezi oblastmi 
podpory.  
Vazby mezi 
tematickými klastry. 

 

 

 

 

 

D) Vlastní provedení analýzy  

Otázka  Výstup Proces Struktura  
Jaká je úspěšnost a jaké jsou 
přínosy současné podpory 
(OP 2007-13)? 
 

Analýza realizace 
vybraných OP a 
jejich částí. 

1) Analýza dosaženého stavu čerpání 
a naplněnosti indikátorů při využití 
parametrického třídění - strukturální 
a regionální variabilita.  
Komentář k naplnění indikátorů. 
2) Mikrostudie k vybraných oblastem 
podpory/aktivitám na základě 
podrobných výstupů MSC2007, 
dalších MS – tematicky, územně 
zaměřené. 
 
 
Zjištění „úspěšných“ a 
„neúspěšných“ oblastí podpory a 
důvodů dosaženého stavu 
3) Zohlednění zjištění z již 
realizovaných studií (studie poskytne 

Charakteristika úspěšnosti 
oblasti podpory, stavu čerpání, 
vztahu k alokaci, naplnění 
indikátorů.  
 
 
 
 
Diskuse o logickém rámci 
podpory, o regionální a 
sektorové variabilitě.  
 
Doporučení týkající se 
relevance podpory v dalším 
období. 

                                                           
2
 Např. Trh práce, další vzdělávání, počáteční vzdělávání (vhodné dekomponovat na primární, sekundární a 

terciární vzdělávání), další vzdělávání a celoživotní učení x malé a střední podnikání, konkurenceschopnost 
podniků, ICT v podnicích x obslužnost dostupnost, dopravní systémy, pozemní doprava apod. 

Výsledek 
Konsolidovaná data umožňující jejich seskupování. 
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zadavatel). 
4)Vlastní studie a šetření – data ČSÚ 
apod. 
Zjištění relevance stávající podpory 

Jaká je úspěšnost a jaké jsou 
přínosy současné podpory  - 
vybrané národní a 
regionální prováděcí a 
dotační tituly? 
(Jedná se o vedlejší aktivitu 
projektu.) 

Analýza realizace 
vybraných 
dokumentů a 
jejich částí. 

Analýza dosaženého stavu 
implementace a naplněnosti 
indikátorů. Regionální a strukturální 
variabilita. Komentář k naplnění 
indikátorů. 
Zjištění „úspěšných“ a „neúspěšných“ 
oblastí podpory a důvodů dosaženého 
stavu.  
 
 
Zjištění „úspěšných“ a 
„neúspěšných“ intervenčních oblastí 
podpory a důvodů dosaženého stavu 
 
 
Zjištění relevance stávající podpory 

Charakteristika úspěšnosti 
oblasti podpory, stavu čerpání, 
vztahu k alokaci, naplnění 
indikátorů.  
 
Diskuse o logickém rámci 
podpory, o regionální a 
sektorové variabilitě.  
 
Doporučení týkající se relevance 
podpory. 
 

Do jaké míry jsou 
zohledněny a podporovány 
synergické vazby 
v operačních programech?  

Analýza vztahu 
cílů a priorit – 
synergické vazby 

Zhodnocení zásadních synergických 
vazeb na úrovni cílů a priorit OP. 
Posouzení relevance synergické vazby 
k současným potřebám, trendů, 
vývojových tendencí. 
 

Stanovení kvality vztahu cílů, 
tematického zaměření – 
konzistentnosti logického 
rámce.  
Posouzení relevance 
současného logického rámce 
s ohledem na aktuální potřeby, 
trendy. 

 

 

 

 

 

E) Výsledky a doporučení  

Otázka  Výstup Proces Struktura  
Jaké jsou výstupy 
(případně výsledky) 
dosavadní podpory?  

Syntéza poznatků 
z dílčích analýz.  

Zohlednění podpory z hlediska 
současných potřeb, aktuálních 
trendů atd. 
 
Posouzení výstupů ve vztahu 
k strategickým koncepčním 
dokumentům ČR a EU (EU 2020 
a další) a k programovým 
dokumentům EU a k nařízením 
EU. 
 
Propojení a interpretace 
poznatků, posouzení 
současného stavu. 
 
Syntéza poznatků. Interpretace 
v kontextu současných potřeb, 

Charakteristika (v širším kontextu ve 
vztahu k oblastem podpory)  dle  
hlavních klastrových témat.    
 
Diskuse o jejich významu. 

Výsledek 
Analýza současné podpory  
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aktuálních trendů.  
 

Jak zaměřit podporu 
2014+? 
 
Jaká témata (oblasti 
podpory) by měla být i 
nadále podporována, 
která nová je nezbytné 
zařadit? 
Jaké (synergické) vazby 
mezi tématy (oblastmi 
podpory) je nutné 
nastavit?  
Jaké územní aspekty je 
nutné uplatnit? 

Návrh doporučení pro 
přípravu národních 
strategických 
dokumentů, zacílení 
Smlouvy a OP. 

Interpretace v kontextu návrhů 
EU (ex ante kondicionality, 
tematické cíle EU). 
 
Doporučení zaměření s ohledem 
na navržené národní tematické 
priority a především pak 
investiční priority ESF, ERDF a 
FS.  

Návrh věcných doporučení 
strukturovaný dle jednotlivých 
témat. 
 
Doporučení nástrojů vhodných pro 
implementaci navrhovaných oblastí 
podpory (využití finančních 
nástrojů, globální granty, 
individuální projekty apod.). 
 
Doporučení určená pro nově 
připravované národní strategické 
dokumenty, pro diskusi o Smlouvě a 
návrzích zaměření OP. 

 

 

 

 

Zdroj: Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU  2014+,  

Metodika postupu, Verze 1.3 (8. 3. 2012) 

 

Výsledek 
Syntéza 

Formulování doporučení  
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2 IDENTIFIKACE SEGMENTŮ ANALÝZ - OBLASTÍ PODPOR 

Cílem první etapy byla identifikace oblastí podpor v rámci současných operačních programů, 

národních programů a sektorových a regionálních strategických dokumentů, dále také shrnutí 

relevantních informací z existujících studií, analýz, výstupů z monitorovacího systému, evaluací a 

dalších analytických podkladů. 

Etapa byla rozdělena na dílčí metodické body: 

A) Stanovení seznamu dokumentů a stanovení oblastí podpory, které budou předmětem 

analýzy3; 

B) Stanovení požadavků na vstupy z MS operačních programů (MSC2007+ a další MS) v závislosti 

na charakteru a zaměření analýz4; 

C) Vytvoření základních tematických klastrů a stanovení synergických vazeb5. 

V bodě A) byly vybrány relevantní dokumenty ve třech úrovních (evropská, národní a regionální). 

Následně došlo k vypracování aktualizovaného seznamu operačních programů a dalších dotačních 

dokumentů na národní a regionální úrovni, které byly dále předmětem zkoumání. Konkrétně byly 

stanoveny oblasti podpor či jiných obdobných opatření6, které se staly objektem analýzy.  Oblasti 

podpor byly zpracovány v tabelární formě ve struktuře: 

Název dokumentu – vlastník dokumentu – cíl – priorita - oblast podpory – indikátor – alokace 

Při vymezení operačních programů a dalších dotačních dokumentů bylo postupováno tak, aby byly 

vybrány všechny oblasti7: 

a) relevantní dle tematického zaměření částí průřezových analýz, 

b) realizující hlavní cíle současné veřejné politiky v ČR, 

c) které se svým zaměřením váží k nově navrhovaným, zvažovaným cílům politiky po roce 2014+ 

v ČR a EU,   

s největší či podstatnou alokací veřejných zdrojů8. Tyto oblasti podpory byly rozděleny do dvou 

skupin z hlediska jejich významu na klíčové a další oblasti. Všechny oblasti podpory byly zpracovány 

ve struktuře9 viz. Tabulka 110. 

                                                           
3
 Viz příloha "Vytvoření vstupních podkladů pro hodnocení úspěšnosti oblastí podpor na základě programových 

údajů" 
4
 V případě této analýzy byl požadavek upřesněn na úroveň projektů v oblasti doprava. 

5
 Viz příloha "Vytvoření základních tematických klastrů (včetně stanovení klíčových synergií)". 

6
 Národní a krajské dotační programy. 

7
 Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU  2014+, Metodika postupu, Verze 1.3 
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Tabulka 1 Rozšíření vstupních podkladů pro hodnocení úspěšnosti oblastí podpor na základě 

programových údajů (ukázka) 

Název dokumentu: 
Operační program Doprava 

(http://www.opd.cz) 

Prioritní osa  1.1 Modernizace železniční sítě TEN-T  

Specifický cíl: Zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T 

Operační cíl:  

Oblast podpory  1.1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů  

1.1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými 

specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů  

Označení velkých projektů: Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí 

Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba 

Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 

Modernizace tratě Votice - Benešov u Prahy 

Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín 

Optimalizace trati Beroun - Zbiroh 

Optimalizace tratě Stříbro - Planá u Mariánských Lázní 

Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo) 

Optimalizace trati st.hr.SR-Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší 

Modernizace západní části Praha hl.n., 2.část nást. I - IV 

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba 

Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st.hr., 1.stavba Letohrad (mimo) - Lichkov st.hr. 

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor 

Optimalizace trati Horní Dvořiště st. Hranice - České Budějovice 

Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice 

Kategorie výdajů podle nařízení 

1083: 

17 – železnice (TEN-T) 

19 – mobilní majetek železnic (TEN-T) 

Využití finančních nástrojů: Ne 

Forma globálního grantu: - 

Označení fondu: Fond soudržnosti 

Oprávnění žadatelé: Vlastníci/ správci dotčené infrastruktury či SŽDC 

Cílová skupina:  - 

Indikátory prioritní osy (uvést i 

cílové hodnoty): 

Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T 

- z toho tratí TEN-T uvedených v rozhodnutí č. 884/2004/ES 

Počet rekonstruovaných železničních uzlů  

                                                                                                                                                                                     
8
 Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU  2014+, Metodika postupu, Verze 1.3 

9
 Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU  2014+, Metodika postupu, Verze 1.3 

10
 Všechny definované oblasti podpory jsou uvedeny v příloze "Vytvoření vstupních podkladů pro hodnocení 

úspěšnosti oblastí podpor na základě programových údajů". 
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Název dokumentu: 
Operační program Doprava 

(http://www.opd.cz) 

Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu 

Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR 

Dostupnost – zvýšení ESS 

Zvýšení přepravních výkonů v osobní dopravě 

Zvýšení přepravních výkonů v nákladní dopravě 

Snížení skleníkových emisí (CO2) z dopravy 

Finanční alokace: 38 % alokace OPD 

Synergické vazby na jiné programy:  

Vazba na článek 9 tematické cíle 

návrhu obecného nařízení 

(3) Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

(6) Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 

(7) Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách 

(8) Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil 

Mimo rozdělení oblastí podpor na klíčové a další byly ještě tyto skupiny vnitřně strukturovány na 

Programy EU, Národní dotační programy a Regionální dotační programy. 

Programy EU. Zásadní zdroj informací o intervencích v rámci tématu "doprava". Primárně byly 

vybrány operační programy, resp. oblasti podpory, jejichž cíle spadají do problematiky dopravy. 

Následně byly tyto zásadní oblasti podpory doplněny o oblasti, které mají vazbu na problematiku 

dopravy. 

Národní dotační programy. Informace o národních dotačních programech, jejich prioritních 

tématech, podporovaných projektech, alokovaných zdrojích veřejných rozpočtů a případných 

neveřejných zdrojích podílejících se na spolufinancování byly čerpány od správců konkrétních 

dotačních titulů (jednotlivé odbory MD ČR). Vzhledem ke značné fragmentaci získaných údajů byly 

relevantní národní dotační tituly hodnoceny formou rešerše dostupných dat a expertních komentářů. 

Regionální dotační programy. Z hlediska velké různorodosti dotačních programů v rámci jednotlivých 

krajů a na základě expertního stanoviska zástupce krajů v projektovém týmu nebyly hodnoceny 

jednotlivé regionální dotační programy. Pro hodnocení byly získány informace o objemu prostředků 

dlouhodobě vynakládaných do infrastruktury a dopravní obslužnosti z jednoho zdroje cestou analýzy 

krajských rozpočtů. Jako zdroj analýzy byl zvolen systém ÚFIS11. 

B) Stanovení požadavků na vstupy z MS operačních programů (MSC 2007 a další MS) v závislosti na 

charakteru a zaměření analýz 

                                                           
11

 V rámci projektu Integrovaného informačního systému státní pokladny /IISSP/ byl k 1.1.2010 zahájen provoz 
Centrálního systému účetních informací státu /dále jen CSÚIS/, který vytváří datovou základnu účetních 
záznamů a finančních údajů předkládaných povinnými účetními jednotkami pro potřeby státu podle vyhlášky č. 
383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech). 
Roční údaje vybraných účetních záznamů a finančních údajů z CSÚIS jsou předmětem prezentačního systému 
ÚFIS, jehož aplikace zprostředkovávají uživatelům jejich zobrazení ve tvaru odpovídajících příloh vyhlášek č. 
410/2009 Sb. a č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (zdroj: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-
bin/ufis/iufis/info.pl) 
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Stanovení požadavků v této analýze bylo rozděleno do dvou logických úrovní: 

1. úroveň (požadavek byl definován zadavatelem společně pro všechny analýzy), 

2. úroveň (požadavek byl definován pouze pro analýzu "Doprava"). 

V obou úrovních byly využity vstupy z MSC 2007 generované ke dni 4. 1. 2012.  Dodatečně 

vygenerované informace s rozdělením výdajů podle podílu realizované investice v procentech a data 

pro mikrostudie se generovala v termínu 3.2.2012. Data pro druhou úroveň byla získána ve struktuře 

viz Tabulka 2. 

Tabulka 2 Struktura vstupů z MSC 2007 (popis jednotlivých polí) - 2. úroveň 

TAB. PŘEHLED PROJEKTŮ 
TAB. PŘEHLED PROJEKTŮ 

- PRIORITNÍ TEMATA 

OPD - Hodnoty 

indikátorů na 

programech 

OPŽP - Hodnoty 

indikátorů na 

programech 

ROP SZ - Hodnoty 

indikátorů na 

programech 

Číslo projektu Číslo a název programu Kód indikátoru Kód indikátoru Kód indikátoru 

Název projektu Číslo prioritní osy Úplný název indikátoru Úplný název indikátoru 
Úplný název 

indikátoru 

Popis projektu Číslo oblasti podpory Typ indikátoru Typ indikátoru Typ indikátoru 

Žadatel Číslo projektu 
Měrná jednotka 

indikátoru 

Měrná jednotka 

indikátoru 

Měrná jednotka 

indikátoru 

Hosp. právní forma Název projektu Zdroj indikátoru Zdroj indikátoru Zdroj indikátoru 

Hosp. právní forma - skupina Stav projektu Hlavní Hlavní Hlavní 

Je žadatel MSP? 
Veřejné fin. prostředky 

celkem - Žádost 
Projektový Projektový Projektový 

Stav projektu 
Veřejné fin. prostředky 

celkem - Sml/Dod 

Výchozí hodnota 

indikátoru 

Výchozí hodnota 

indikátoru 

Výchozí hodnota 

indikátoru 

Datum podání žádosti Prioritní téma - kód Cílová hodnota indikátoru Cílová hodnota indikátoru 
Cílová hodnota 

indikátoru 

Datum P3 Prioritní téma Závazek příjemce Závazek příjemce Závazek příjemce 

Datum podpisu 

smlouvy/rozhodnutí 
Prioritní téma - pořadí 

Závazek příjemce 

v % 

Závazek příjemce 

v % 

Závazek příjemce 

v % 

Adresa žadatele Prioritní téma - počet 
Dosažená hodnota 

indikátoru 

Dosažená hodnota 

indikátoru 

Dosažená hodnota 

indikátoru 

Kraj žadatele - kód  
Dosažená hodnota  

v % 

Dosažená hodnota  

v % 

Dosažená hodnota  

v % 

Kraj žadatele - název  

Datum dosažení 

dosažené hodnoty 

indikátoru 

Datum dosažení 

dosažené hodnoty 

indikátoru 

Datum dosažení 

dosažené hodnoty 

indikátoru 

Obec žadatele - kód     

Obec žadatele - název     

Celkové zdroje - Žádost     

Veřejné fin. prostředky celkem - Žádost    

Příspěvek Společenství - Žádost    

Celkové zdroje - Sml/Dod    

Veřejné fin. prostředky celkem - Sml/Dod    
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TAB. PŘEHLED PROJEKTŮ 
TAB. PŘEHLED PROJEKTŮ 

- PRIORITNÍ TEMATA 

OPD - Hodnoty 

indikátorů na 

programech 

OPŽP - Hodnoty 

indikátorů na 

programech 

ROP SZ - Hodnoty 

indikátorů na 

programech 

Příspěvek Společenství - Sml/Dod    

Typ Sml/Dod    

Rozdíl (VPC Dod-Sml)    

VPC Proplaceno příjemcům včetně záloh    

EU Proplacen příjemcům včetně záloh    

VPC Proplaceno příjemcům vyúčtované    

EU Proplaceno  příjemcům vyúčtované    

VPC Certifikováno    

EU Certifikováno    

Kód NUTS    

Název NUTS    

Pořadí v rámci v projektu (filtr)    

Počet míst realizace    

Počet obyvatel MČ    

Počet obyvatel celkem    

Kategorie    

VPC - Žádost/počet míst real.    

EU - Žádost/počet míst real.    

VPC - Sml-Dod/počet míst real.    

EU - Sml-Dod/počet míst real.    

Proplaceno VPC včetně záloh/počet míst real.    

Proplaceno EU včetně záloh/počet míst real.    

Proplaceno VPC vyúčtované/počet míst real.    

Proplaceno EU vyúčtované/počet míst real.    

Certifikováno VPC/počet míst real.    

Certifikováno EU/počet míst real    

C) Vytvoření základních tematických klastrů a stanovení synergických vazeb  

Po vydefinování oblastí podpor bylo přistoupeno k dalšímu kroku - definování tematických klastrů a 

synergických vazeb.  

Tematické klastry zastřešují jednotlivé intervenční oblasti, jsou kompatibilní s postupy kohezní 

politiky, regionální politiky, politiky růstu a zaměstnanosti apod.  Tematické klastry jsou stanoveny 

tak, aby umožnily propojovat analýzu oblastí podpory prováděnou v jednotlivých studiích.  
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V případě studie č. 3 „Analýza územní dimenze dopravy a její vliv na sociální a ekonomický rozvoj 

regionů a doporučení pro období 2014+“ byly tematické klastry definovány takto12: 

1. Obslužnost, 

2. Dostupnost,  

3. Inteligentní dopravní systémy a moderní technologie,  

4. Životní prostředí a zdraví obyvatelstva. 

Níže uvedená kategorizace sledovaných oblastí podpor do jednotlivých klastrů odpovídá jejich 

obsahovému naplnění a podporovaným aktivitám. 

Synergické vazby byly nalezeny ve třech úrovních (Obrázek 2 Tematické klastry a klíčové synergické 

vazby): 

1. mezi oblastmi podpory; 

2. mezi klastry v rámci dopravy; 

3. mezi klastry v rámci průřezových analýz13. 

                                                           
12

 Zdůvodnění zařazení oblastí podpor v rámci daného klastru je v následujících kapitolách. Zdůvodnění, včetně 
rozdělení do tematických klastrů bylo připomínkováno projektovým týmem a všechny připomínky byly 
zapracovány. 
13

 Analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, životním prostředím a 
rozvojem venkova a doporučení pro období 2014+ a Analýza podpory celoživotního učení, zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti a jejich vzájemných vazeb s důrazem na adaptabilitu zaměstnanců a doporučení pro období 
2014+. 
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Obrázek 2 Tematické klastry a klíčové synergické vazby 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Konkrétně se tedy jednalo o klíčové synergické vazby14 mezi oblastmi podpory v rámci "dopravy" 

1.5.1 Rozvoj sítě metra (OPD) a 15.1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy (ROP SČ) [obousměrná 

vazba z tematické oblasti veřejná doprava v hl. m. Praze], 1.5.2 Zavádění systémů řízení a regulace 

silničního provozu v Praze (OPD) a 16.1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy (OPPK) 

[obousměrná vazba z tematické oblasti řízení a regulace dopravy v hl. m. Praze], 1.2.1 Modernizace a 

rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T (OPD) a 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura (ROP SČ) 

[obousměrná vazba z tematické oblasti modernizace silniční sítě v ČR15], 1.1.1 Modernizace železniční 

                                                           
14

 Vymezení tematických klastrů včetně synergických vazeb je také uvedeno v příloze "Vytvoření základních 
tematických klastrů". 
15

 Pozn.: Uvedenou synergii (OPD – ROP v oblasti silniční infrastruktury) je možné nalézt i u dalších Regionálních 
operačních programů. Jedná se o: 
ROP SM 1.1: Regionální dopravní infrastruktura 
ROP JV 1.1: Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 
ROP SZ 3.1: Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a neregionálního významu 
ROP JZ 1.1: Modernizace regionální silniční sítě 
ROP JZ 1.5: Rozvoj místních komunikací 
ROP SV 1.1: Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 
ROP MS 1.1: Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 
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sítě TEN-T (OPD) a 15.1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy (ROP SČ) [obousměrná vazba z tematické 

oblasti modernizace železniční sítě v ČR 16]. Synergické vazby jsou rozvedeny v kap. Jako klíčová 

vazba17 mezi analýzami byla definována synergická vazba mezi tematickým klastrem "Obslužnost" v 

rámci ROPů a tematickým klastrem "Podpora zahájení a rozvoje podnikání" OPPI (konkrétně se 

jednalo o oblast podpory "Podpora začínajícím podnikatelům"). Podrobněji je uvedeno v kap. 3.1.1 a 

4.1. 

2.1 Klastr "Dostupnost" - vymezení a identifikace segmentů tematického klastru 

V klastru s názvem „Dostupnost“ byly zařazeny všechny oblasti podpory, které směřují svými 

aktivitami ke zlepšení dopravní dostupnosti území ve smyslu výstavby, rekonstrukce či modernizace 

dálnic a rychlostních komunikací, dále silnic I., II. a III. třídy. Stejně tak do klastru „Dostupnost“ patří i 

rozvoj infrastrukturních sítí železniční, vnitrozemské vodní, letecké a nemotorové dopravy. 

Tabulka 3 Tematický klastr „Dostupnost“ 

Název OP Prioritní osa Oblast podpory 

OPD 1 Modernizace železniční sítě TEN-T 
1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T 

včetně železničních uzlů  

OPD 
2 Výstavba a modernizace dálniční a 

silniční sítě TEN-T 
2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T 

OPD 
3 Modernizace železniční sítě mimo 

síť TEN-T 
3.1 Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN- T 

OPD 
4 Modernizace silnic I. třídy mimo 

TEN-T 

4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo 

TEN-T 

OPD 

6 Podpora multimodální nákladní 

přepravy a rozvoj vnitrozemské 

vodní dopravy 

6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě 

TEN-T a mimo TEN-T 

OPNS 
2 Zlepšování dostupnosti Střední 

Evropy a v jejím rámci 

Intervence P2.1 Zlepšování vzájemné propojenosti Střední 

Evropy 

OPPS ČR-

Polsko 

1 Posilování dostupnosti, ochrana 

životního prostředí a prevence rizik 
1.1 Posilování dostupnosti 

                                                           
16

 Pozn.: Uvedenou synergii (OPD – ROP v oblasti veřejné dopravy) je možné nalézt i u dalších Regionálních 
operačních programů. Jedná se o: 
ROP SM 1.2: Veřejná doprava 
ROP JV 1.3: Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 
ROP SZ 3.2: Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 
ROP JZ 1.3: Modernizace vozového parku veřejné dopravy 
ROP MS 1.3.1: Integrace veřejné dopravy a její infrastruktury 
ROP SV 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 
17

 Na základě jednání a ve shodě zpracovatelů. 
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Název OP Prioritní osa Oblast podpory 

ROPSZ 3 Dostupnost a dopravní obslužnost 
3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a 

nadregionálního významu 

ROPSV 1 Rozvoj dopravní infrastruktury 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 

ROPSČ 1 Doprava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 

ROPJZ 1 Dostupnost center 1.1 Modernizace regionální silniční sítě 

ROPJZ 1 Dostupnost center 1.5 Rozvoj místních komunikací 

ROPJV 1 Dostupnost dopravy 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  

ROPMS 
1 Regionální infrastruktura a 

dostupnost 
1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 

ROPSM 1 Doprava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura  

OPPS ČR-

Bavorsko 

1 Hospodářský rozvoj, lidské zdroje 

a sítě 

Zřizování a zkvalitňování turistických zařízení, cyklotras a 

cyklostezek, hipostezek, tematických a naučných tras, 

lyžařských běžeckých tras a jejich značení   

ROPJV 1 Dostupnost dopravy 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu  

ROPSM 1 Doprava 1.3 Bezmotorová doprava  

ROPSV 1 Rozvoj dopravní infrastruktury 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť 

ROPJZ 1 Dostupnost center 1.4 Rozvoj regionálních letišť 

ROPMS 
1 Regionální infrastruktura a 

dostupnost 
1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava  

OPPS SR-

ČR 

2 Rozvoj dostupnosti přeshraničního 

území a životního prostředí 
Růst koheze a konvergence přeshraničního regionu 

Tematický klastr „dostupnost“ byl dále členěn na 4 dílčí témata: 

� Silniční infrastruktura 
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� Železniční infrastruktura 

� Vodní infrastruktura 

� Infrastruktura pro rozvoj letišť 

2.2 Klastr "Obslužnost" - vymezení a identifikace segmentů tematického klastru 

Do klastru „Obslužnost“ byly zařazeny všechny intervence z relevantních operačních programů 

(sektorových i regionálních), které mají přímý či nepřímý vliv na zlepšování dopravní obslužnosti obcí, 

měst i regionů. Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení fungující přepravy osob, zboží a 

materiálů v konkrétním území. Do klastru patří také oblast tzv. City logistiky, tj. organizace 

optimálního způsobu zásobování měst ekologickým způsobem.  

Konkrétně se jedná např. o podporu výstavby autobusových nádraží, budování a modernizace 

informačních systémů ve veřejné dopravě, modernizace terminálů pro veřejnou dopravu apod. 

Samotné zajištění provozu linek veřejné dopravy však musí být financováno především ze zdrojů 

objednatele dopravy (tzn. obce, kraje a u dálkové železniční dopravy rovněž státu). Není zde příliš 

prostoru pro evropské spolufinancování. Proto do klastru „Obslužnost“ patří zejména oblasti na 

podporu výstavby terminálů pro veřejnou dopravu (především pro integrovanou dopravu propojující 

dopravu železniční, autobusovou, městskou, individuální a nemotorovou), dále infrastruktura pro 

Citylogistiku, terminály pro intermodální nákladní dopravu a programy na obnovu vozidel veřejné 

dopravy a intermodální nákladní dopravy, podpora počáteční fáze provozu linek intermodální 

dopravy. 

Tabulka 4 Tematický klastr „Obslužnost“ 

Název OP Prioritní osa Oblast podpory 

ROPSZ 3. Dostupnost a dopravní obslužnost 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 

ROPSV 1. Rozvoj dopravní infrastruktury 
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost 

území 

ROPSČ 1. Doprava 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 

ROPJZ 1. Dostupnost center 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 

ROPJZ 1. Dostupnost center 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy 

ROPJV 1. Dostupnost dopravy 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy   
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Název OP Prioritní osa Oblast podpory 

ROPJV 1. Dostupnost dopravy 
1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné 

přepravy osob  

ROPMS 
1. Regionální infrastruktura a 

dostupnost 
1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 

ROPSM 1. Doprava 1.2 Veřejná doprava  

OPPK 1. Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 

1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 

(realizace části cíle prioritní osy 1 týkající se zlepšení 

dostupnosti dopravních služeb, významný potenciální 

přínos pro zkvalitnění životního prostředí) 

OPD 

5. Modernizace a rozvoj pražského 

metra a systémů řízení silniční 

dopravy v hl. m. Praze 

Rozvoj sítě metra v Praze 

OPD 

6. Podpora multimodální nákladní 

přepravy a rozvoj vnitrozemské 

vodní dopravy 

6.1. Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup 

dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro 

KD, modernizace překladišť KD 

OPD 

6. Podpora multimodální nákladní 

přepravy a rozvoj vnitrozemské 

vodní dopravy 

6.3. Podpora modernizace říčních plavidel 

OPNS 
2. Zlepšování dostupnosti Střední 

Evropy a v jejím rámci 

Intervence P2.2 Rozvíjení multimodální logistické 

spolupráce 

OPPS ČR-

Bavorsko 

2. Rozvoj území a životního 

prostředí 

Podpora ekologických forem dopravy, rozvoj a zlepšení 

přeshraničních dopravních systémů a systémů 

kombinované dopravy, jakož i zajištění návaznosti na 

dopravce včetně doprovodné infrastruktury a zařízení. 

2.3 Klastr "Inteligentní dopravní systémy a moderní technologie" - vymezení a 

identifikace segmentů tematického klastru 

Klastru „Inteligentní dopravní systémy a moderní technologie“ lze přiřadit oblasti podpory zabývající 

se obecně systémy pro zajištění optimalizace využívání stávající kapacity infrastruktury a existujících 

dopravních sítí, dále k zajištění vyšší bezpečnosti při přepravě osob a materiálů a snížení negativních 

projevů dopravy. Patří sem také systémy zajišťující mezinárodní interoperabilitu. Zásadními z pohledu 
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stávající podpory z veřejných zdrojů jsou v dnešní době především telematické systémy sloužící 

k optimalizaci a řízení silničního provozu. 

Tabulka 5 Tematický klastr „Inteligentní dopravní systémy a moderní technologie“ 

Název OP Prioritní osa Oblast podpory 

OPD 1. Modernizace železniční sítě TEN-T 

1.2. Zajištění interoperability na stávajících železničních 

tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro 

interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů 

OPD 
2. Výstavba a modernizace dálniční 

a silniční sítě TEN-T 

2.2. Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční 

dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti 

silniční dopravy 

OPD 

5. Modernizace a rozvoj pražského 

metra a systémů řízení silniční 

dopravy v hl. m. Praze 

5.2 Zavádění systémů řízení a regulace v Praze 

ROPMS 
1. Regionální infrastruktura a 

dostupnost 

1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a 

krizového řízení 

2.4 Klastr "Životní prostředí a zdraví obyvatelstva" - vymezení a identifikace segmentů 

tematického klastru 

Posledním, zcela specificky vymezeným klastrem, je „Životní prostředí a zdraví obyvatelstva“, který 

sdružuje ty oblasti podpory, jejichž primárním smyslem je řešení problematiky životního prostředí  

v souvislosti s provozem dopravních prostředků po stávající infrastruktuře (tzn. např. protihlukové 

opatření, fragmentace krajiny apod.) s tím, že financování této oblasti by mělo být řešeno alespoň 

v součinnosti se sektorem životního prostředí. Tento klastr by měl být také více zaměřen na podporu 

zavádění nových druhů energií pro dopravu včetně vybavení stávající infrastruktury novými 

napájecími stanicemi. Pokud jde o řešení problémů životního prostředí v souvislosti s infrastrukturní 

výstavbou, to je obvykle řešeno již v rámci každého projektu dopravní infrastruktury. 
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Tabulka 6 Tematický klastr „Životní prostředí a zdraví obyvatelstva“ 

Název OP Prioritní osa Oblast podpory 

OPŽP 
2. Zlepšování kvality ovzduší a 

snižování emisí 
2.1. Zlepšení kvality ovzduší 

OPŽP 
2. Zlepšování kvality ovzduší a 

snižování emisí 
2.2. Omezování emisí 

OPMS 
2. Životní prostředí a ochrana před 

riziky 
Energetika a udržitelná doprava 
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3 EXPERTNÍ POSOUZENÍ ÚSPĚŠNOSTI A PŘÍNOSU ZKOUMANÝCH PODPOR 

3.1  Postup pro zpracování analýzy úspěšnosti současné podpory 

Hodnocení úspěšnosti navazuje na principy a postupy dané zadavatelem18 a vyplývající ze zadávací 

dokumentace: 

"Zhodnocení úspěšnosti realizace bude provedeno na základě expertního posouzení (rychlé vyčerpání 

prostředků s ohledem na dostatek projektů a naopak potřeba realokací apod.) a přínosů z realizace 

zkoumaných oblastí podpor (jak realizace opatření přispěla ke zlepšení situace v dané oblasti)".  

Posouzení úspěšnosti a přínosu zkoumaných podpor bylo rozděleno na 3 etapy19: 

1. Návrh postupu pro zpracování analýzy úspěšnosti současné podpory 

a. Vyhodnocení úspěšnosti z hlediska realizace oblastí podpor (blíže viz. kapitola 

6. Přílohy) 

b. Hlubší analýza vybraných oblastí podpory (mikrostudie) 

2. Využití výsledků předchozích šetření k posouzení úspěšnosti realizovaných oblastí podpor 

3. Vyhodnocení ve vztahu k cílům operačního programu 

Vyhodnocení úspěšnosti z hlediska realizace oblastí podpor je uvedeno v příloze 1 až 8. 

Při zohlednění výše uvedeného pak lze stanovit úspěšnost jako vícekriteriální expertní rozhodování 

na základě úspěšnosti ve třech úrovních: 

V první úrovni nazvané "finanční hodnocení" je zohledněna schopnost využít prostředky alokované 

pro realizaci podpory. Konkrétně se jedná o analýzu poptávky a nabídky, jejich objemu a vzájemného 

vztahu dle vstupů z MSC 2007, přičemž byly zohledněny relevantní stavy žádosti. Významným 

faktorem, který bylo nutné při vyhodnocení zohlednit, byl u některých programů výrazný převis 

projektů a alokací nad možnostmi programu, a zároveň prioritizace projektů na úrovni žadatele. 

Druhou úrovní "věcné hodnocení" bylo sledování úspěšnosti realizace podpory z hlediska naplňování 

cílů podpory prostřednictvím hodnocení naplnění indikátorů výstupů a výsledků. 

Třetí úrovní bylo zhodnocení výsledků předchozích šetření k posouzení úspěšnosti realizovaných 

oblastí podpor. 

                                                           
18

 Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU  2014+, Metodika postupu, Verze 1.3 
19

 Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU  2014+, Metodika postupu, Verze 1.3 
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3.1.1 Klastr "Dostupnost" 

Vyhodnocení úspěšnosti z hlediska realizace oblastí podpor 

Finanční hodnocení 

Silniční infrastruktura. Klíčovým cílem intervencí ze SF/FS v oblasti silniční dopravy je výstavba 

nových úseků komunikací a zlepšení technických a bezpečnostních parametrů a stavu nevyhovujících 

úseků silniční sítě. Největší podíl evropských finančních prostředků je využíván k postupnému 

 dobudování nadřazené dopravní sítě. Preferováno je také napojení silnic nižšího řádu na nadřazenou 

síť tak, aby došlo ke zlepšení dopravního spojení v rámci regionu (tzn. mezi jádrem a jeho zázemím) a 

současně také k napojení na střediska stejného a vyššího řádu. 

Na národní úrovni bylo v rámci OPD od počátku programového období k lednu 2012 podáno 10 

žádostí na projekty zaměřené na rozvoj dálniční a silniční sítě TENT-T (jeden projekt byl však v roce 

2011 stažen). Všechny tyto žádosti v celkové hodnotě 72,1 mld. Kč byly schváleny ke 

spolufinancování (155,3 % alokace oblasti podpory 2.1). Skutečnost, že schválené prostředky 

překračují celkovou alokaci na danou oblast podpory o více než 50 %, je dána dohodou mezi řídicím 

orgánem OP Doprava a Státním fondem dopravní infrastruktury (dále SFDI), který se zavázal pokrýt 

prostředky kryté Rozhodnutím o poskytnutí dotace nad rámec celkové alokace tohoto OP. Devět ze 

schválených projektů je vzhledem ke své finanční náročnosti (náklady na projekt přesahují 50 mil. 

EUR) považováno za velké projekty, které podléhají schválení EK.  Dále bylo předloženo 48 žádostí na 

projekty zaměřené na rozvoj silnic I. třídy mimo TEN-T. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 

na 43 projektů v hodnotě 35,2 mld. Kč (110,9 % alokace oblasti podpory 4.1). Také v tomto případě 

platí výše uvedená dohoda mezi řídicím orgánem OP Doprava a SFDI. Celkem 7 projektů v hodnotě 

15,3 mld. Kč zaměřených na tyto komunikace patří do kategorie velkých projektů.   

Regionální operační programy řeší z hlediska dopravní dostupnosti především výstavbu nových a 

rekonstrukci stávajících úseků silnic II. a III. třídy. Z pohledu finančního čerpání a absorpční kapacity 

nebyly zatím identifikovány žádné problémy. Naopak, mnohé potřeby regionů v oblasti zlepšování 

technického stavu a bezpečnosti stávající infrastruktury silnic II. a III. třídy nebyly uspokojeny. Proto 

muselo dojít k prioritizaci potřeb na regionální úrovni. Míra čerpání finančních prostředků u 

jednotlivých regionálních operačních programů je na úrovni cca 80 – 90 %, což odpovídá současné 

fázi programového období.   

Železniční infrastruktura. V oblasti železniční infrastruktury bylo na národní úrovni (OPD) v OP 1.1 

dosud proplaceno 59,7 % celkové alokace, přičemž projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

smlouvou jsou na úrovni 80,6 % alokace. Z hlediska absorpční kapacity tedy není žádný problém. 

V případě modernizace a rozvoje železničních tratí mimo TEN-T (OP 3.1) bylo dosud proplaceno 

31,7 % alokace a závazkovaných je cca 37 % předpokládaných financí. S ohledem na harmonogram 

programovacího období lze identifikovat stav poptávky v OP 3.1 jako mírně problematický.  
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Infrastruktura pro rozvoj letišť. Infrastruktura pro rozvoj letecké dopravy byla podpořena v několika 

krajích v rámci regionálních OP. Konkrétně se jedná o kraj Moravskoslezský, Pardubický, Jihočeský a 

Karlovarský, kde jsou dnes lokalizována letiště regionálního významu.  

V rámci ROP JZ je kryto smlouvou a dodatky 3,1 % alokace na rozvoj letištní infrastruktury. 

Proplaceny doposud byly 3 % prostředků. Nicméně ve stavu P1-P3 jsou projekty v hodnotě cca 590 

mil. Kč, což indikuje, že z hlediska finančního čerpání by neměl nastat významnější problém, jelikož se 

jedná o zbývající část alokované částky na oblast podpory 1.4. 

V rámci ROP MS je v této oblasti kryto smlouvou a dodatky 35,3 % alokace, což může vést 

k problémům s čerpáním na konci programového období. Proplaceno doposud bylo jen 13,7 % 

prostředků a je patrné, že čerpání se opožďuje. V rámci ROP SV bylo kryto smlouvou a dodatky 95 % 

alokace. Proplaceny však doposud byly jen 2 % prostředků. V tomto případě nelze očekávat 

významnější problémy. U ROP SZ představují výdaje na letištní infrastrukturu pouze 3 % celkových 

výdajů v OP 3.1 a jedná se tedy o minoritní část celkově alokovaných financí. 

Infrastruktura pro rozvoj vnitrozemské vodní dopravy. Klíčovou oblastí podpory v OPD je v tomto 

směru OP 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T. Ve 

smyslu finančního čerpání a celkové absorpční kapacity se jedná o bezproblémovou oblast podpory, 

jelikož již bylo proplaceno 89,6 % celkové alokace a závazkovaných je cca 111 %. 

Věcné hodnocení 

Silniční infrastruktura. Ze zdrojů (MSC2007+) by měly být předmětem hodnocení relevantní 

indikátory pro prioritní osu  Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a oblast podpory 

Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T. Dostupné hodnoty ze zdrojů (MSC2007+) k 4.1.2012 

jsou na nulové úrovni. S ohledem na zazávazkované a proplacené finanční prostředky je však zřejmé, 

že průběh čerpání není zásadně ohrožen.   

Tabulka 7 Míra naplnění vybraných monitorovacích indikátoru na úrovni NUTS II - klastr 
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ROP JZ 

610101 Délka nových silnic II. a III. třídy 0,00 20,00 22,35 111,75 11,41 57,05 

610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy 0,00 200,00 61,73 30,86 15,69 7,85 

ROP MS 

610101 Délka nových silnic II. a III. třídy 0,00 10,50 6,26 59,62 0,75 7,14 

610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy 0,00 208,00 116,43 55,98 115,43 55,50 

ROP SČ 610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem 0,00 0,00 126,72 0,00 57,28 0,00 
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610101 Délka nových silnic II. a III. třídy 0,00 0,00 1,31 0,00 0,27 0,00 

610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy 0,00 0,00 125,41 0,00 57,01 0,00 

ROP JV 610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem 0,00 270,00 400,62 148,38 313,59 116,14 

ROP SV 

610101 Délka nových silnic II. a III. třídy 0,00 3,00 2,96 98,67 2,96 98,67 

610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy 0,00 215,00 209,17 97,29 160,38 74,60 

ROP SZ 

610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem 0,00 150,00 189,53 126,35 144,35 96,23 

610101 Délka nových silnic II. a III. třídy 0,00 20,00 2,16 10,80 1,92 9,60 

610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy 0,00 130,00 187,37 144,13 142,43 109,56 

ROP SM 

610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem 0,00 142,00 109,68 77,24 94,10 66,27 

610101 Délka nových silnic II. a III. třídy 0,00 14,00 5,05 36,07 2,57 18,36 

610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy 0,00 128,00 104,63 81,74 91,53 71,51 

Zdroj: MSC2007+, 4. 1. 2012 
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Obrázek 3 Míra naplnění vybraných monitorovacích indikátoru na úrovni NUTS II - klastr 

Dostupnost 

osa x - procentní vyjádření dosažené hodnoty a závazku příjemce 

 

 

Zdroj: MSC2007+, 4. 1. 2012 
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Na regionální úrovni je nezbytné hodnotit dva hlavní indikátory ve vztahu k dostupnosti a silniční 

infrastruktuře. V případě indikátoru 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy lze 

konstatovat, že příjemci se ve Smlouvách o poskytnutí dotace již nyní zavázali zrekonstruovat téměř 

tolik kilometrů silnic, kolik je uvedeno v jednotlivých regionálních operačních programech. Je tedy 

zřejmé, že aktivity zaměřené na rekonstrukci tohoto typu komunikací se plní bez větších problémů a 

cílové hodnoty budou naplněny. Česko disponuje hustou, nicméně nekvalitní sítí silnic regionálního a 

místního významu, a proto v rámci regionů existuje prioritní potřeba zlepšení technického stavu 

těchto komunikací. Problematické plnění je u indikátoru 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy, ke 

kterým se zavázaly pouze některé regionální OP. V řadě případů je míra naplnění na velmi 

podprůměrné úrovni a hrozí, že nebudou splněny monitorovací indikátory. Obecně je však možné 

označit indikátor 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy jako nevhodně zvolený z pohledu 

celorepublikového, protože jen některé ROPy se k němu zavázaly – viz výše. Pro navazující 

programovací období lze doporučit sloučení indikátoru 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy a 

indikátoru 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy, respektive k dalšímu používání 

upřednostnit pouze existující indikátor 610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy. 

V rámci regionálního pohledu byl sledován vývoj a dosažený stav silniční dopravní infrastruktury 

(rekonstrukce silnic II. a III. třídy). Níže uvedená tabulka ukazuje situaci v případě ukončených 

projektů, které se zavázaly plnit indikátor 610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy 

celkem v ROP Střední Čechy, Moravskoslezsko a Severozápad. Stávající dosažená hodnota indikátoru 

potvrzuje výše uvedené konstatování o předpokládaném bezproblémovém naplnění na konci 

programového období. Současně je však překvapivé, jakým způsobem se liší náklady na rekonstrukci 

1 km silnic v jednotlivých regionech. Česká republika je obecně kritizována za velmi vysoké náklady 

na výstavbu i rekonstrukce dopravních komunikací na všech úrovních (vysoká finanční neefektivnost 

je spojována s výstavbou dálnic). Níže uvedené relativizované náklady na projekt resp. 1 km 

rekonstruovaných silnic II. a III. třídy poukazují také na regionální disparity, které by měly být v 

budoucnu podrobeny bližší analýze.        

Tabulka 8 Regionální diferenciace rekonstrukcí silnic II. a III. třídy 

ROP 
počet 

projektů 

náklady 

(sml./dodatek) 

dosažená hodnota 

indikátoru 610100 

Náklady 

[km] 

Náklady 

[projekt] 

Střední Čechy 24 977 514 149 57,28 17 065 540 40 729 756 

Moravskoslezsko 5 1 192 162 632 116,18 10 261 341 238 432 526 

Severozápad 10 2 366 240 936 144,35 16 392 386 236 624 094 

Zdroj: vlastní výpočty na základě dat z MSC2007+ 
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Obrázek 4 Regionální diferenciace rekonstrukcí silnic II. a III. třídy 

 

Zdroj: MSC2007+ 

Železniční infrastruktura. Z hlediska naplnění indikátorů lze komentovat dostupná data z MSC2007+. 

Níže je uveden přehled a stav naplnění vybraných základních indikátorů. Klíčovým indikátorem je 

indikátor 370701 Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T. V rámci plnění závazku je 

prozatím dosaženo naplnění indikátoru 370701 ve výši 39,58 %. Délka nových úseků není zatím 

v MSC2007+ doplněna, ačkoliv závazek příjemce činí 8,51 km. Dalším důležitým ukazatelem je 

indikátor 370702 Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T dle rozhodnutí 884/2004/ES. Jedná 

se o Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní 

sítě. V souvislosti s rekonstruovanými železničními úseky je míra naplnění 44,73 % a lze očekávat 

úspěšné naplnění hodnoty indikátoru (jelikož v systému MSC se jedná o rok staré hodnoty).  

V oblasti železniční infrastruktury se jednalo o následující finanční intervence: 

� Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice 

� Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice - České Budějovice 

� Rekonstrukce koleje č. 2 v km 30,650 - 38,616 tratě Brno-Havlíčkův Brod 

� Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor 

� Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad-Lichkov st.hr., 1. stavba Letohrad (mimo) - Lichkov st. 

hr. 

� Optimalizace trati st.hr.SR-Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší 

� Modernizace záp. část Praha hl.n., 2.část nást. I – IV 

� Optimalizace tratě Stříbro - Planá u Mariánských Lázní 

� Optimalizace tratě Č. Velenice - Veselí nad Lužnicí-1.stavba 

� Optimalizace trati Beroun – Zbiroh 
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� Modernizace tratě Votice - Benešov u Prahy 

� Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín 

� Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany 

� Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol. č.1 v km 21,110-

27,261 trati Horní Lideč - st.hr. SR 

� Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I 

� Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba 

� Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky 

� Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí 

Tabulka 9 Vybrané indikátory prioritní osy 1.1 a oblasti podpory 1.1.1 
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1.1 Modernizace železniční sítě TEN-T 

370100 
Počet projektů podporujících dopravu a 

dopravní infrastrukturu 
0,00 20,00 25,00 125,00 11,00 55,00 16.02.2011 

370601 Délka nových železničních tratí - TEN-T 0,00 0,00 8,51 0,00 0,00 0,00 07.01.2010 

370701 
Délka rekonstruovaných železničních tratí 

TEN-T 
0,00 348,00 272,61 78,34 137,74 39,58 11.01.2011 

370702 

Délka rekonstruovaných železničních tratí 

TEN-T dle rozhodnutí č. 

884/2004/ES 

0,00 234,30 203,32 86,78 104,80 44,73 11.01.2011 

370910 Počet rekonstruovaných železničních uzlů 0,00 8,00 5,00 62,50 2,00 25,00 09.12.2010 

371100 
Hodnota úspory času v železniční dopravě 

v EUR 
0,00 

23 100 

000,00 

62 458 

996,37 
270,39 

14 809 

397,10 
64,11 11.01.2011 

371102 Dostupnost - zvýšení ESS 0,00 8,70 N/A N/A 6,26 71,95 31.12.2010 

373215 
Zvýšení přepravních výkonů v osobní 

dopravě 
100,00 120,00 N/A N/A 100,00 83,33 30.06.2010 

373216 
Zvýšení přepravních výkonů v nákladní 

dopravě 
100,00 110,00 N/A N/A 100,00 90,91 30.06.2010 

1.1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů 

370601 Délka nových železničních tratí - TEN-T 0,00 0,00 8,51 0,00 0,00 0,00 - 

370701 
Délka rekonstruovaných železničních tratí 

TEN-T 
0,00 348,00 272,61 78,34 137,74 39,58 11.01.2011 

370702 

Délka rekonstruovaných železničních tratí 

TEN-T dle rozhodnutí č. 

884/2004/ES 

0,00 234,30 203,32 86,78 104,80 44,73 11.01.2011 

370910 Počet rekonstruovaných železničních uzlů 0,00 8,00 5,00 62,50 2,00 25,00 09.12.2010 

371100 
Hodnota úspory času v železniční dopravě 

v EUR 
0,00 0,00 

61 852 

576,37 
0,00 

14 809 

397,10 
0,00 11.01.2011 

371102 Dostupnost - zvýšení ESS 0,00 8,70 N/A N/A 2,39 27,47 31.12.2009 

373215 Zvýšení přepravních výkonů v osobní 100,00 120,00 N/A N/A 0,00 0,00 - 
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dopravě 

373216 
Zvýšení přepravních výkonů v nákladní 

dopravě 
100,00 110,00 N/A N/A 0,00 0,00 31.12.2009 

Zdroj: MSC2007+, 4. 1. 2012 

Dle vyjádření Řídícího orgánu má program OPD nastavenou indikátorovou soustavu, vč. cílových 

hodnot, na úrovni prioritních os, tudíž tabulky s hodnotami na nižší úrovni (oblasti podpory) se 

mohou jevit jako nenaplněné. Z tohoto důvodu je třeba v rámci věcného hodnocení přihlédnout k 

vývoji naplnění relevantních indikátorů na úrovni prioritní osy. 

Obrázek 5 Vybrané indikátory pro oblast podpory 1.1 a 1.1.1 

 

Zdroj: MSC2007+ 

Infrastruktura pro rozvoj letišť. Finanční pokrok a absorpční kapacita v oblasti infrastruktury pro 

rozvoj letišť byla předmětem hodnocení v předchozí kapitole. Tam bylo poukázáno i na nízké čerpání 

u vybraných regionálních OP. Z hlediska věcného pokroku však v této fází programovacího období 

nelze vyvodit přesné závěry, jelikož indikátory vztahující se k rozvoji resp. rekonstrukci letišť a 

letištních ploch nejsou v systému MSC dostupné. Důvodem je mimo jiné i zpoždění v začátku 
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realizace. Např. v ROP JZ je klíčová investice pro rozvoj letišť teprve ve stavu P1 – P3, tj. projektová 

žádost zaregistrována – projektová žádost schválena/doporučena (nikoliv však zatím realizována). 

Infrastruktura pro rozvoj vnitrozemské vodní dopravy. Věcné hodnocení v oblasti infrastruktury pro 

rozvoj vnitrozemské vodní dopravy je možné provést například na základě indikátoru priroritní osy  

označeného jako indikátor č. 371500 Délka upravených vodních cest (dosažená úroveň je 48,42 

procenta zazávazkovaných hodnot).  Z databáze MSC je zřejmé, že finanční prostředky byly 

směřovány mj. do: 

� Vltava - Úprava plavební úžiny Chvatěruby 

� VD Kostomlátky - rekonstrukce zdí plavební komory 

� Kilometráž a značení labské vodní cesty 

� Veřejný přístav Ústí nad Labem-Vaňov, modernizace překladní hrany s povodňovou ochranou 

plavidel 

� Přístav Děčín - Rozbělesy, modernizace přístavní zdi 

� 2. etapa nábřežní zdi v přístavu Mělník - povodňová ochrana plavidel 

� Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Hluboká nad Vltavou 

� VD Lobkovice, modernizace vystrojení plavební komory 

� Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice-Týn nad Vltavou 

Tabulka 10 Vybrané indikátory pro prioritní osu 6 a oblast podpory 6.2 v OPD 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru 

V
ýc

h
o

zí
 h

o
d

n
ot

a 
in

d
ik

át
o

ru
 

C
ílo

vá
 h

o
d

n
o

ta
 

in
d

ik
át

o
ru

 

Z
áv

az
ek

 p
ří

je
m

ce
 

Z
áv

az
ek

 p
ří

je
m

ce
 

v 
%

 

D
o

sa
že

n
á 

h
o

d
n

o
ta

 
in

d
ik

át
o

ru
 

D
o

sa
že

n
á 

h
o

d
n

o
ta

  
v 

%
 

D
at

u
m

 d
os

až
en

í 
d

o
sa

že
n

é 
h

o
d

n
o

ty
 

in
d

ik
át

o
ru

 

1.6 Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 

370100 
Počet projektů podporujících 

dopravu a dopravní infrastrukturu 
0,00 50,00 20,00 40,00 20,00 40,00 01.09.2011 

371500 Délka upravených vodních cest 0,00 24,00 24,91 103,79 11,62 48,42 01.09.2011 

371701 

Nově pořízené nebo modernizované 

dopravní prostředky pro KD a 

modernizovaná říční plavidla 

0,00 120,00 13,00 10,83 6,00 5,00 17.01.2011 

371710 
Zvýšení přepravního objemu v 

kombinované dopravě 
4376000,00 0,00 N/A N/A 0,00 0,00  

371712 
Zvýšení přepravního objemu ve 

vnitrozemské vodní dopravě 
2032,,00 2800,00 N/A N/A 1648,00 58,86 - 
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1.6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T 

370100 
Počet projektů podporujících dopravu 

a dopravní infrastrukturu 
0,00 50,00 12,00 24,00 12,00 24,00 01.09.2011 

371500 Délka upravených vodních cest 0,00 0,00 24,91 0,00 11,62 0,00 01.09.2011 

371701 

Nově pořízené nebo modernizované 

dopravní prostředky pro KD a 

modernizovaná říční plavidla 

0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

371710 
Zvýšení přepravního objemu v 

kombinované dopravě 
0,00 0,00 N/A N/A 0,00 0,00 - 

371711 
Zvýšení podílu železniční a vodní 

dopravy v nákladní dopravě 
25,20 27,00 N/A N/A 0,00 0,00 - 

Zdroj: MSC2007+, 4. 1. 2012 

Hlubší analýza vybraných oblastí podpory (mikrostudie) 

Ve vztahu k tématu klastru dostupnost byla identifikována potřeba provést komparaci krajských a 

„evropských“ výdajů směřující do oblasti silniční infrastruktury. Po diskusích a ověření relevantnosti 

původně navržených témat, byl soubor mikrostudií stabilizován. Rovněž z tohoto důvodu došlo k dílčí 

změně a nastavení mikrostudie v klastru Dostupnost. 

Veřejný sektor je odpovědný za rozvoj a údržbu silniční infrastruktury. Nad rámec financování z FS/SF 

se na financování podílí obecní, krajské i národní rozpočty (dle stanovených legislativních kompetencí 

a finančních možností). Financování dopravní infrastruktury je celkově velmi náročné pro všechny 

úrovně veřejné správy. V mnoha případech lze financovat pouze údržbu komunikací a jen v omezené 

míře rozvoj nových úseků (zejm. u územně samosprávných celků). I přes neustále se zvyšující tlak na 

spolufinancování dopravních staveb soukromým sektorem, bude role veřejných výdajových 

programů nadále dominantní.  „Možnosti využití soukromého kapitálu však mohou sloužit pro 

stabilizaci zdrojové stránky, nikdy však nepovedou k potřebnému rozvoji dopravní infrastruktury jako 

celku v potřebném rozsahu. Proto je využití evropských fondů vhodné řešení, neboť i evropské fondy 

jsou součástí veřejných rozpočtů.“20 V následující části jsou stručně zhodnoceny národní a regionální 

zdroje financování dopravní infrastruktury. 

                                                           
20 Problémová analýza pro sektor doprava, interní materiál MD ČR, prosinec 2011 
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Národní dotační tituly 

V rámci hodnocení národních dotačních titulů lze do klastru dostupnost zařadit také program 

zabývající se na úrovni České republiky opatřeními, jejichž účelem je zajištění protipovodňové 

ochrany vybraných silnic a železnic, tedy opatření zajišťujících udržení dostupnosti v případě 

živelných přírodních událostí (správce programu je Ministerstvo dopravy). Na základě vyhodnocení 

extrémních povodní z let 1997, 1998, 2000, 2002 a místních povodní po jarním tání sněhu a po 

přívalových srážkách, bylo v roce 2005 provedeno zmapování objektů pozemních komunikací 

ohrožených při povodních. Přitom bylo využito znalostí a zkušeností z historických povodní v daném 

regionu a z hodnocení povodní z let 1997, 1998, 2000, 2002. Sociálně ekonomické dopady povodní, 

které postihly Českou republiku v červenci 1997 a v srpnu 2002, byly provázeny též značnými 

škodami na dopravní infrastruktuře. Dokument zabývající se vyhodnocením katastrofální povodně 

v srpnu 2002, který projednala vláda na svém zasedání dne 21. ledna 2004, včetně přijetí usnesení 

č. 76, upozorňuje na podceňování dynamiky rozvodněných malých toků a na vliv sezónního výskytu 

povodně. Obecně bylo možné konstatovat, že v horních částech povodí zasažených povodní byla také 

k dispozici minimální doba na protipovodňovou přípravu. Průchod mohutných průtoků ve středních a 

dolních částech povodí pak zvyšoval nebezpečí narušení mostních konstrukcí. 

Na základě Usnesení vlády č. 335 ze dne 7. dubna 2003 ke Zprávě o plnění programu prevence před 

povodněmi byl podle vyhlášky č. 40/2001 Sb. zpracován „Program k zajištění dopravních objektů“ 

s tím, že výše finančních prostředků bude stanovena v rámci možnosti státního rozpočtu ČR na 

příslušný rok. Při zpracování programu byl název z podnětu MF upřesněn na program 

„Protipovodňové zajištění dopravních objektů“, který je evidenčně veden pod číslem 227 020. Cílem 

programu je zajištění preventivních materiálních a stavebně technických opatření v rámci 

připravenosti na řešení krizových situací, protipovodňové prevence a minimalizace možných škod 

způsobených povodněmi na silnicích a na železniční síti v majetku České republiky. Doplněním 

pohotovostních rezerv v silniční dopravě a realizací plánovaných stavebních opatření dochází 

k pozitivnímu posunu v odolnosti objektů železniční a silniční infrastruktury v záplavových územích a 

v materiálně-technické připravenosti na řešení možných krizových situací. 

Tabulka 11 Struktura programu 227 020 Ministerstva dopravy  

 

 

 

 

 

Věcným záměrem podprogramu 227 022 bylo vytvoření vlastních samostatných „Pohotovostních 

rezerv“ ve vlastnictví České republiky, určených k rychlému řešení nevojenských krizových situací 

zejména při havarijních stavech mostů, při jejich opravách nebo pro odstranění objížďkových tras při 

výstavbě nových mostů. Realizací podprogramu se očekávalo zásadní zlepšení využívání a 

č. ISPROFIN Název programu / podprogramu 

227 020 Protipovodňové zajištění dopravních objektů 

227 022 Doplnění pohotovostních rezerv v silniční dopravě 

227 023 Protipovodňová prevence mostů a dopravních objektů 
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hospodaření s mostními konstrukcemi, kdy MD ČR získá zásadní vliv na jejich používání přímo 

v rezortu Ministerstva dopravy. Podprogram řešil provedení technické a výrobní dokumentace 

ocelového Montovaného mostu silničního MMS 2005 (dále jen „MMS 2005“), vyrobení funkčního 

vzorku s přechodovým dílem na provizorní mosty typu MS a výrobu požadované dodávky. MMS 2005 

umožňuje stavby konstrukcí s rozpětím od 7,05 m do rozpětí 21,15 m s únosností 60 t, u rozpětí 

21,15 m až 28,20 m se sníženou únosností pak do 40 t. Ke konstrukci je možno osadit lávku pro pěší 

vně průjezdného profilu. U ocelových mostních konstrukcí MMS 2005 je zajištěna jejich kompatibilita 

s mostními soupravami, uloženými u  Správy státních hmotných rezerv. Předností MMS 2005 je 

jednoduchost stavby a minimální náklady na údržbu. MMS 2005 umožňuji variabilní použití pro různé 

délky přemostění. Samotný podprogram 227 022 byl ukončen v r. 2010 dokončením výroby celé 

zakázky mostů MMS 2005. 

Podprogram 227 023 byl na základě požadavku MF projednán s Ministerstvem zemědělství, které 

sdělilo, že „Podprogram č. 227 023 „Protipovodňová prevence mostů a dopravních objektů je 

navržen v souladu se Strategií ochrany před povodněmi pro území České republiky“ a konstatuje, že 

jeho cílem je provedení nezbytných stavebních opatření na určených mostních objektech silniční a 

železniční sítě za předpokladu dosažení 100% odolnosti objektů proti účinků Q100 (průtok při stoleté 

vodě na daném vodním korytu). Cílem podprogramu bylo zajistit bezpečnost a zvýšení 

protipovodňové odolnosti objektů na silnicích I. třídy a na železniční dopravní cestě, které jsou 

v majetku státu. 

Pro objekty pozemních komunikací a železniční dopravní cesty byly stanoveny tyto indikátory: 

Zajištění průtoku při Q100 podle ČSN 736201: 

� úprava koryta pod mostem, 

� opevnění spodní stavby proti povodni, 

� zajištění odolnosti objektu proti povodni, 

� ochrana příslušenství mostu. 

Z hlediska odvětví dopravy byly věcné cíle podprogramu 227 023 rozděleny na  

� protipovodňovou ochranu objektů v silniční dopravě (část A) a  

� protipovodňovou ochranu objektů v železniční dopravě (část B).  

Bližší informace (alokované zdroje, vynakládané finance na konkrétní projekty, příjemci podpory, 

naplnění sledovaných indikátorů), nejsou zpracovateli analýzy dostupné, tudíž výsledné hodnocení 

tohoto vybraného národního programu, stejně tak i dalších národních dotačních titulů, je podobné:  

� údaje potřebné pro hodnocení národních dotačních titulů dle metodiky MMR nejsou 

centrálně sledovány (případně nebyly předány zpracovateli analýzy), tudíž nelze provést 

analýzu předaných údajů srovnatelnou s rozborem dříve provedeným v rámci OPD, OPŽP a 

ROPů; 
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� zpracovatel analýzy kontaktoval správce konkrétních programů, informace poskytnuté 

jednotlivými odbory MD ČR jsou však většinou natolik fragmentované, že neumožňují detailní 

rozbor; 

� některé projekty byly ukončeny již v roce 2009, některé byly přerušeny či stagnují; 

� z pohledu financí alokovaných na konkrétní projekty v daných časových obdobích je zřejmé, 

že kromě Dotace SFDI (cca 11 mld. Kč) a Úhrady ztráty ze závazku veřejné služby (cca 4 mld. 

Kč) se u zbylých dotačních titulů jedná o částky v řádech desítek, maximálně však stovek 

milionů Kč; 

� s ohledem na financování hodnocených oblastí podpory dle metodiky MMR (například 

programu OPD) se většinou jedná o marginální finanční prostředky. 

Regionální financování dopravní infrastruktury 

Hodnocení regionální úrovně financování dopravní infrastruktury bylo provedeno na základě dat 

z centrálního registru územně samosprávných celků ÚFIS. Podařilo se získat detailní členění 

kapitálových výdajů rozpočtu, přičemž v níže uvedené tabulce jsou rozdělené výdaje v oblasti silniční 

dopravy.  

Obrázek 6 Výdaje krajů z jejich rozpočtů do silniční infrastruktury a intervence ze strukturálních 

fondů v oblasti silniční infrastruktury 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z MSC2007+ a UFIS, 4. 1. 2012 
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Smyslem výše uvedeného grafu je poukázat na vztah krajských a „evropských“ výdajů do oblasti 

silniční dopravní infrastruktury. Vztah rozpočtů krajů resp. jejich výdajů do oblasti silniční 

infrastruktury na míře finančních intervencí ze SF do stejné oblasti ukazuje reálně existující 

doplňkovost. Finance ze SF představují dominantní část financování silniční infrastruktury ve většině 

krajů, což není překvapivé.I přesto lze identifikovat regionální diferenciace mezi jednotlivými kraji. Na 

jedné straně jsou kraje, kde „evropské“ financování silniční infrastruktury významně převyšuje výdaje 

z vlastních rozpočtů. Mezi tyto kraje s největší odchylkou patří kraj Vysočina, Jihomoravský nebo 

Zlínský kraj. Jediné kraje s vyšším (prozatím) financováním z vlastních zdrojů jsou Jihočeský a 

Středočeský kraj. Nicméně je nutné upozornit, že kapitálové výdaje krajů se vztahují pouze k roku 

2010 (data za rok 2011 nejsou dosud dostupná) a ukazatel financování ze SF vyjadřuje stav na 

počátku roku 2012 (jde tedy o dosud profinancované projekty v oblasti silniční infrastruktury ve 

stávajícím programovém období). V případě kapitálových výdajů krajů tedy mohlo dojít k částečnému 

zkreslení, kdy situace v roce 2010 mohla být ovlivněna mimořádnými výdaji/úsporami. Data za rok 

2011 však dosud nejsou dostupná. Obecně je však patrné, že krajské rozpočty se významně podílejí 

na rekonstrukci, údržbě či výstavbě silniční infrastruktury. Intervence ze SF jsou proto velmi 

významné a je nezbytné alokovat patřičnou část i v období 2014+ na výstavbu a rekonstrukce 

regionální silniční infrastruktury, aby byla zajištěna údržba a zlepšování technického stavu regionální 

silniční sítě.     
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Tabulka 12 Kapitálové výdaje krajských rozpočtů v oblasti dopravy v roce 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z  UFIS, 4. 1. 2012 
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Využití výsledků předchozích šetření k posouzení úspěšnosti realizovaných oblastí podpor 

Dopravní infrastruktura v ČR je charakterizována nízkou kvalitou, propustností a často havarijním 

stavem. Velmi hustá železniční síť21 je nedostatečně využívána a ve většině případů není 

konkurenceschopná dopravě silniční22. Důvodem je především zanedbaný technický stav, parametry 

neodpovídající současným požadavkům a zastaralé sdělovací a zabezpečovací zařízení, což způsobuje 

nízkou přepravní rychlost na většině mimokoridorových tratí30. Propojení k sousedním státům a řadě 

důležitých regionálních center je nedostatečné, charakter sítě dálnic a rychlostních silnic je torzovitý. 

Stav silnic II. a III. třídy neodpovídá hospodářským potřebám a bezpečnosti provozu30. Jako aktuální 

potřeba se jeví prioritizace jednotlivých staveb na základě posouzení přínosů a potřeb ve vztahu k 

dosažení maximální efektivity.  

Jedním z možných hodnocení infrastruktury jednotlivých států světa je hodnocení uvedené "Global 

Competitiveness Report", kde je Česko na 39. místě na světě (hodnotila se celková kvalita 

infrastruktury) ze 139 států. Jako negativní se jeví pokles o 6 příček oproti roku 2007. Nutné je přitom 

zdůraznit, že se jedná o hodnocení založené zejména na tzv. měkkých datech, tzn. na základě vnímání 

stavu obyvateli států. S tím mohou souviset problémy především při porovnávání s jinými státy. 

Pokud budeme hodnotit jen kvalitu silniční sítě, pak dle stejné zprávy je ČR na 80. místě, v případě 

železnice na 22. místě. V rámci EU-27 je ČR z hlediska celkové kvality infrastruktury na 18. místě (15. 

místo v roce 2007), podle kvality silniční sítě je na 22. příčce stejně jako v roce 2008 a dle kvality 

železniční sítě obsadila 13. místo (12. místo v roce 2008)30. Obecně je možné konstatovat, že všechna 

předchozí šetření definují jako hlavní nedostatek „chybějící dostatečně hustou síť rychlostních silnic a 

dálnic uceleně propojující regionální centra“. Síť ostatních silnic je dostatečně hustá na úrovni 

vyspělých zemí EU. Problémem je naopak stav silnic II. a III. třídy, které jsou v ČR spravovány kraji. 

Kraje dle dostupných informací nemají dostatek prostředků na udržení kvality této sítě na úrovni celé 

ČR a síť těchto silnic vykazuje trend postupného zhoršování. V současné době je v jednotlivých krajích 

cca 50 až 70 % těchto komunikací v nevyhovujícím nebo havarijním stavu, přičemž situace je horší u 

silnic III. třídy. 

V oblasti vodní dopravy jsou problémy s kvalitou ve vztahu k využitelnosti pro dálkovou vodní 

dopravu (pouze cca 50 % z celkové délky sítě). 

V rámci shrnutí22 je uváděno jako důležité doporučení - zaměřit se na realizaci pokud možno 

ucelených investic v dopravní infrastruktuře, a na vybudování ucelených dopravních propojení, a 

nikoliv pouze některých dílčích úseků, přeložek a obchvatů. V železniční dopravě pokračovat v  rozvoji  

železničních koridorů, které jsou i přes investice v posledních letech nedostatečně rozvinuté (v 

rychlosti zaostávají za autobusovou a zejména pak za automobilovou dopravou; snižují se dopravní 

výkony)30. Nadále je potřebné rozvíjet také vysokorychlostní železniční koridory. Současné koridory 

jsou na konvenční síti a v mnoha případech je jejich rychlost nízká (kolem 80 - 100 km/h na tratích 

Praha – Kralupy n/V, Brno – Letovice, Plzeň – Cheb). Max. rychlost je 160 km/h a ta je dosažena na 

jen vybraných úsecích. O vysokých rychlostech lze přitom mluvit až v případě 200 km/h a více. 

                                                           
21

 Hustota železnic je společně s Belgií nejvyšší v Evropě. 
22

 Strategická zpráva ČR 2009 
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Vyhodnocení ve vztahu k cílům operačního programu 

Deklaratorní cíle na národní úrovni (specifické cíle OP) v OPD se daří naplňovat, nicméně pokrok je 

velmi pomalý a je evidentní, že podpora dopravní infrastruktury musí ve velké míře pokračovat i po 

roce 2014. Problémem hodnocení a pokroku na národní úrovni jsou nedostatečně aktualizovaná data 

v MSC2007+. V kontextu stávajícího stavu a trendů v oblasti dopravní infrastruktury je nutné 

upozornit, že stále existují významné potřeby státu a deficity v oblasti dopravní infrastruktury, které 

by měly být podpořeny v období 2014+.   

Na regionální úrovni jsou řešeny zejména silnice II a III. třídy, přičemž povaha operačních cílů na 

úrovni jednotlivých regionálních OP je podobná. Smyslem a cílem ve všech regionálních OP je 

zejména zkvalitnit stav regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě s 

důrazem na zlepšení dopravní dostupnosti území, kvalitnější připojení území na nadřazenou dopravní 

síť (silniční síť TEN-T) a zvýšení bezpečnosti provozu. V neposlední řadě je pozornost zaměřena na 

zlepšení technických a bezpečnostních parametrů a stavební stav silnic II. a III. třídy. V souvislosti 

s provedeným hodnocením věcného pokroku a se stávajícím stavem regionální infrastruktury lze 

konstatovat, že téměř ve všech regionech se daří rekonstruovat zejména silnice nižších tříd a tím 

zlepšovat technický stav a bezpečnost dopravní infrastruktury. Výstavba nové infrastruktury 

v regionech je spíše podprůměrná (ve vybraných regionálních OP se tento ukazatel nedaří naplňovat). 

Současně je třeba uvést, že silniční síť v České republice je dostatečně hustá (zejména silnice nižších 

tříd) a je třeba spíše pokračovat v její rekonstrukci. Stávající intervence v období 2007 – 2013 sice 

přispěly ke zlepšení a zkvalitnění stavu regionální silniční infrastruktury, nicméně reálné potřeby jsou 

stále vyšší. Proto bude potřeba v období 2014+ pokračovat v intervencích podobně zaměřených jako 

jsou stávající oblasti podpory (zaměřené na dopravní infrastrukturu).   

3.1.2 Klastr "Obslužnost" 

Vyhodnocení úspěšnosti z hlediska realizace oblastí podpor 

Finanční hodnocení 

V rámci tematického klastru obslužnost hrají významnou úlohu regionální OP, což je ovlivněno 

charakterem jejich intervencí. Komentář k finančnímu hodnocení lze shrnout jednotně, jelikož 

všechny regionální OP vykazují podobné charakteristiky v oblastech podpory zaměřených na zlepšení 

dopravní obslužnosti. Ve všech regionech je již nyní kryto smlouvou / dodatky minimálně 80 % 

finanční alokace (výjimkou je pouze ROP Střední Morava, kde je čerpání na úrovni cca 50 %, což však 

není významná překážka). V mnohých regionech (např. ROP SV či ROP JZ) je však čerpání na úrovni 

více než 100 % a bylo využito realokací. Celková poptávka po projektech vyjádřená kvantifikací 

podaných žádostí je na velmi vysoké úrovni ve všech regionech. Poptávka je tvořena kraji, obcemi i 

podnikatelskými subjekty. Dílčí specifika finančního pokroku k jednotlivým oblastem podpory jsou 

uvedena v níže uvedeném přehledu, který vychází ze zadavatelem požadovaného „tzv. desatera“ 

hodnocení úspěšnosti. 
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Tabulka 13 Finanční pokrok v relevantních oblastech podpory klastru Obslužnost 

Název 

OP 

Oblast 

podpory 
 

ROPSZ 

3.2 Rozvoj 

dopravní 

obslužnosti 

regionu 

Čerpání: K 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 84,1 % alokace, což je vzhledem k fázi 

programové periody v plánovaném rámci. Proplaceno však doposud bylo jen 10,7 % 

prostředků, čerpání se opožďuje, ale je předpoklad jeho naplnění.  

Poptávka: Celková poptávka (celkové veřejné zdroje žádostí) jsou v současnosti na úrovni 

3001,6 mil. Kč, což představuje cca 123 % celkové alokace. Jde tedy o zřejmý značný převis 

poptávky. Z tohoto objemu však byly podpořeny projekty v hodnotě 2041,2 mil. Kč, což tvoří 

zmiňovaných 84,1 % celkové alokace. Dosažená hodnota je poměrně vysoká, a naznačuje 

tendenci k naplnění všech požadavků. 

ROPSV 

1.2 Podpora 

projektů 

zlepšujících 

dopravní 

obslužnost 

území 

Čerpání: K 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 142 % alokace. Proplaceno však doposud 

bylo 38 % prostředků.   

Poptávka: Celková hodnota podaných žádostí (celkové veřejné zdroje žádostí) jsou 

v současnosti na úrovni 4434 mil. Kč, což představuje cca 183 % celkové alokace. Celkově 

bylo podáno 51 projektů. 

ROPSČ 

1.2 Udržitelné 

formy veřejné 

dopravy 

Čerpání: K 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 81,7 % alokace. Proplaceno doposud bylo 

15,9 % prostředků, což odpovídá mírnému zpoždění v proplácení finančních prostředků. 

Nicméně projekty kryté smlouvou odpovídají současné fázi programovacího období.   

Poptávka: Celková hodnota podaných žádostí (celkové veřejné zdroje žádost) jsou 

v současnosti na úrovni 1796 mil. Kč, což představuje cca 101 % celkové alokace. 

ROPJZ 

1.2 Rozvoj 

infrastruktury 

pro veřejnou 

dopravu 

Čerpání: K 4. 1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 81,3 % alokace. Proplaceno však doposud 

bylo 47,6 % prostředků. Míra čerpání i proplácení finančních prostředků odpovídá aktuální 

periodě programovacího období.   

Poptávka: Celková hodnota podaných žádostí (celkové veřejné zdroje žádostí) jsou 

v současnosti na úrovni 197,1 mil. Kč, což představuje cca 119,8 % celkové alokace. Celkově 

bylo podáno 34 projektů.   

ROPJZ 

1.3 

Modernizace 

vozového 

parku veřejné 

dopravy 

Čerpání: K 4. 1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 185,8 % alokace. Proplaceno však 

doposud bylo 6,7 % prostředků. Je tedy zřejmé zpoždění v míře proplacených prostředků.   

Poptávka: Celková hodnota podaných žádostí (celkové veřejné zdroje žádostí) jsou 

v současnosti na úrovni 1538 mil. Kč, což představuje cca 228 % celkové alokace. Celkově 

bylo podáno 11 projektů. 

ROPJV 

1.2 Rozvoj 

dopravní 

obslužnosti a 

veřejné 

dopravy   

Čerpání: K 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 87,3 % alokace, což je vzhledem k fázi 

programové periody v plánovaném rámci. Proplaceno doposud bylo 57,1 % prostředků, což 

také odpovídá aktuálnímu stavu programovacího období.   

Poptávka: Celková poptávka (celkové veřejné zdroje žádostí) jsou v současnosti na úrovni 

1190 mil. Kč, což představuje cca 114 % celkové alokace. Z tohoto objemu však byly 

podpořeny projekty v hodnotě 907 mil. Kč, což tvoří zmiňovaných 87,3 % celkové alokace. 

Dosažená hodnota je vysoká, a je zřejmé naplnění všech požadavků. 
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Název 

OP 

Oblast 

podpory 
 

ROPJV 

1.3 Obnova 

vozového 

parku drážních 

vozidel 

hromadné 

přepravy osob  

Čerpání: K 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 130 % alokace, což je nad rámec původní 

alokace. Proplaceno doposud bylo 59 % prostředků, což odpovídá aktuálnímu stavu 

programovacího období.   

Poptávka: Celková poptávka (celkové veřejné zdroje žádostí) jsou v současnosti na úrovni 

1010 mil. Kč, což představuje cca 89 % celkové alokace. Dosažená hodnota je vysoká, a je 

zřejmé naplnění všech požadavků. 

ROPMS 

1.3 Rozvoj 

dopravní 

obslužnosti 

Čerpání: K 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 110,7 % alokace. Proplaceno doposud bylo 

jen 17 % prostředků a je patrné, že čerpání se opožďuje.   

Poptávka: Celková poptávka (celkové veřejné zdroje žádostí) jsou v současnosti na úrovni 

3335 mil. Kč, což představuje cca 147 % alokace.    

ROPSM 

1.2 Veřejná 

doprava  

Čerpání: K 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 46,9 % alokace. Proplaceno doposud bylo 

22 % prostředků, což odpovídá zpoždění v čerpání finančních prostředků, nicméně je reálné 

naplnění požadavků.   

Poptávka: Celková poptávka (celkové veřejné zdroje žádostí) jsou v současnosti na úrovni 

3041 mil. Kč, což představuje cca 152 % celkové alokace. Dosažená hodnota nasvědčuje 

značné poptávce v rámci této oblasti podpory a i proto je zřejmé naplnění všech požadavků 

(i přes nižší čerpání). 

OPD 
Rozvoj sítě 

metra v Praze 

Čerpání: K datu 4.1.2012 nebyl kryt smlouvou žádný objem z celkové alokace. Čerpání je tedy 

dle metodiky MMR ve stavu s velmi špatnou perspektivou naplnění. Z alokovaných zdrojů 

prozatím nebyla proplacena jediná koruna. 

Poptávka: Celková hodnota dosud podaných žádostí (celkové veřejné zdroje žádostí) je 

v současnosti na úrovni 18 414,8 mil. Kč, což představuje cca 203,4 % celkové alokace. 

OPD 

6.1. Podpora 

multimodální 

nákladní 

přepravy, 

nákup 

dopravních 

prostředků pro 

KD a 

přepravních 

jednotek pro 

KD, 

modernizace 

překladišť KD 

Čerpání: K datu 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 13,1 % celkové alokace, tj. projekty 

v hodnotě 31,1 mil. Kč. Čerpání z pohledu metodiky MMR není dobře naplňováno. Proplaceno 

dosud bylo 13,1 % prostředků, což odpovídá částce 31,1 mil. Kč. 

Poptávka: Celková hodnota dosud podaných žádostí (celkové veřejné zdroje žádostí) je 

v současnosti na úrovni 768,6 mil. Kč, což představuje cca 328,8 % celkové alokace. 

OPD 

6.3. Podpora 

modernizace 

říčních plavidel 

Čerpání: K datu 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 6,8 % celkové alokace, tj. projekty 

v hodnotě 15,9 mil. Kč. Čerpání z pohledu metodiky MMR tedy není naplňováno, perspektiva 

konečného naplnění není dobrá. Proplaceno dosud bylo 3,1 % prostředků, což odpovídá 

částce 7,3 mil. Kč. 

Poptávka: Celková hodnota dosud podaných žádostí (celkové veřejné zdroje žádostí) je 

v současnosti na úrovni 130,3 mil. Kč, což představuje cca 55,8 % celkové alokace. Poptávka 

je tedy v souladu s předpokladem. 
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Zdroj: MSC2007+, 4. 1. 2012 

Regionální diferenciace finančních prostředků v oblastech podpory zaměřených na zlepšení 

regionální obslužnosti částečně odpovídá populační velikosti krajů a jejich rozloze. Poněkud 

překvapivé je významně nižší u celkových zdrojů (smlouva/dodatek) ve Zlínském kraji. Ve zbylých 

regionech je zřejmá značná poptávka, která odpovídá potřebám a aktivitám vedoucím k podpoře 

dopravní obslužnosti.  

Tabulka 14 Regionální diferenciace finančních intervencí v klastru „Obslužnost“ 
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Hlavní město Praha 3 380 306 757   2 805 600 296   2 781 191 878   2 122 520 636   
1 700 959 

990    

1 573 581 

628    

1 240 357 

762    

Jihočeský kraj 1 114 644 577   926 088 693    699 710 386    616 587 621    290 323 447    90 329 741    70 790 152    

Jihomoravský kraj 1 896 053 701   1 470 631 166   1 363 144 560   1 175 033 364   936 215 642    968 386 603    761 216 214    

Karlovarský kraj 1 400 889 221   952 235 095    1 206 889 031   879 852 876    577 515 393    227 945 632    193 753 786    

Kraj Vysočina 1 754 346 258   1 608 065 724   838 196 206    1 213 185 016   599 941 996    293 142 582    239 920 607    

Královéhradecký 

kraj 
1 781 434 213   1 582 760 501   1 482 517 169   1 278 508 433   666 506 974    229 373 105    105 217 330    

Liberecký kraj 2 479 672 991   1 698 671 980   2 107 440 550   1 361 792 323   783 959 375    411 819 704    333 159 981    

Moravskoslezský 

kraj 
4 059 552 435   3 323 777 262   3 343 493 819   2 505 792 098   

1 227 183 

755    
395 952 293    186 123 175    

Olomoucký kraj 2 516 401 546   1 311 373 955   1 705 271 309   705 727 229    487 728 151    352 521 909    225 871 795    

Pardubický kraj 1 095 669 933   1 063 144 107   869 869 734    807 838 503    441 772 924    329 130 913    237 234 812    

Plzeňský kraj 1 266 090 222   960 739 040    1 036 054 040   766 566 414    290 582 329    33 315 767    28 318 401    

Středočeský kraj 2 881 557 026   1 722 120 228   1 796 584 837   1 442 195 069   770 423 074    280 335 372    225 564 125    

Ústecký kraj 2 054 426 607   1 396 671 406   1 794 697 929   1 161 312 168   478 942 302    31 045 589    26 388 750    

Zlínský kraj 1 852 077 965   382 356 487    1 344 032 737   232 559 523    189 640 014    97 313 576    77 930 997    

ČR-Polsko 38 182 353    21 678 564    37 621 448    21 322 720    18 124 301    58 946 112    15 435 125    

Celkový součet 
29 571 305 

805    

21 225 914 

503    

22 406 715 

634    

16 290 793 

994    

9 459 819 

664    

5 373 140 

523    

3 967 283 

013    

Zdroj: MSC2007+, 4. 1. 2012 
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Obrázek 7 Regionální diferenciace finančních intervencí v rámci klastru Obslužnost 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z MSC2007+ 

Věcné hodnocení pokroku zařazených oblastí podpory 

Věcný pokrok v oblastech podpory zahrnutých do klastru Dopravní obslužnost lze hodnotit zejména 

prostřednictvím relevantních monitorovacích indikátorů. V této souvislosti byla sestavena přehledová 

tabulka indikátorů a jejich aktuálního naplnění. Nastavené indikátory většinou odpovídají 

stanoveným operačním cílům na úrovni oblastí podpory a většinou vyjadřují počet nově pořízených 

vozidel (kolejové nebo ekologické autobusové dopravy), počet obcí zapojených do integrovaných 

dopravních systémů případně přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou (resp. hodnotu 

úspory času ve veřejné dopravě). 

Celkově lze označit aktuální stav naplnění indikátorů a věcného pokroku jako uspokojivý, většina 

indikátorů je na úrovni 60 – 80 % cílové hodnoty (ačkoliv existují pozitivní i negativní extrémy). V řadě 

regionů se jeví jako problémové (k únoru 2012) naplnit indikátor Počet nově pořízených vozidel 

kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě a také Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel 

ve veřejné dopravě, kde je dosažená hodnota na úrovni 0 (jedná se např. o ROP JZ, ROP MS, ROP SČ, 

ROP SZ a ROP SM). Otázkou jsou důvody aktuálního nenaplnění, které se řešitelům však nepodařilo 

zjistit. Jak však již bylo uvedeno u finančního pokroku, tyto intervence v oblasti zlepšení a zkvalitnění 

dopravní obslužnosti v regionech jsou velmi žádané. I přes dílčí nenaplnění vybraných indikátorů o 

tom svědčí i níže uvedená tabulka. 
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Tabulka 15 Vybrané indikátory pro oblast podpory v rámci klastru "Obslužnost"  

Název 
OP 
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R
O
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610211 Počet obcí zapojených do IDS 47,00 800,00 835,00 104,38 668,00 83,50 

610211 Počet obcí zapojených do IDS 47,00 70,00 835,00 1 192,86 668,00 954,2923 

610244 
Počet nově pořízených vozidel 
kolejové a trakční dopravy ve 
veřejné dopravě 

0,00 10,00 10,00 100,00 0,00 0,00 

R
O

P
 M

S 

610247 
Počet nově pořízených 
nízkopodlažních vozidel ve 
veřejné dopravě 

0,00 0,00 215,00 0,00 21,00 0,00 

610205 
Přírůstek počtu osob 
přepravených veřejnou dopravou 
celkem 

279 
420,00 

300 
000,00 

N/A N/A 
279 

420,00 
93,14 

610210 
Přírůstek počtu obyvatel obcí 
zapojených do IDS 

750 
461,00 

875 
538,00 

N/A N/A 
750 

461,00 
85,71 

610211 Počet obcí zapojených do IDS 145,00 240,00 N/A N/A 145,00 60,42 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve veřejné 
dopravě 

0,00 75,00 215,00 286,67 21,00 28,00 

R
O

P
 S

C
 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve veřejné 
dopravě 

0,00 0,00 15,00 0,00 6,00 0,00 

610247 
Počet nově pořízených 
nízkopodlažních vozidel ve 
veřejné dopravě 

0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

610248 
Podíl vozidel ve veřejné dopravě 
na ekologický pohon 

3,00 10,00 0,00 0,00 5,50 55,00 

R
O

P
 J

V
 

610211 Počet obcí zapojených do IDS 256,00 650,00 N/A N/A 699,00 107,54 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve veřejné 
dopravě 

0,00 15,00 114,00 760,00 93,00 620,00 

610244 
Počet nově pořízených vozidel 
kolejové a trakční dopravy ve 
veřejné dopravě 

0,00 9,00 45,00 500,00 23,00 255,56 

R
O

P
 S

V
 610205 

Přírůstek počtu osob 
přepravených veřejnou dopravou 
celkem 

0,00 30,00 19,65 65,50 137,05 456,83 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve veřejné 
dopravě 

0,00 40,00 62,00 155,00 23,00 57,50 

                                                           
23

 Pozn.: Dosažená hodnota indikátoru v % vychází ze systému MSC2007+. Vysoká hodnota je ovlivněna 
především výchozí hodnotou indikátoru. 
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610211 Počet obcí zapojených do IDS 9,00 60,00 0,00 0,00 139,00 231,67 

610247 
Počet nově pořízených 
nízkopodlažních vozidel ve 
veřejné dopravě 

0,00 12,00 14,00 116,67 0,00 0,00 

610248 
Podíl vozidel ve veřejné dopravě 
na ekologický pohon 

0,00 2,00 N/A N/A 134,95 6 747,50 

R
O

P
 S

M
 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve veřejné 
dopravě 

0,00 60,00 26,00 43,33 0,00 0,00 

371101 
Hodnota úspory času v silniční 
dopravě v EUR 

0,00 
4 185 

000,00 
3 841 

145,05 
91,78 

2 129 
485,25 

50,88 

610212 
Počet obyvatel obsluhovaných 
zlepšenou veřejnou dopravou 

0,00 
2 586 

000,00 
1 207 

129,00 
46,68 

525 
991,00 

20,34 

O
P

 P
K

 371105 
Hodnota úspory času ve veřejné 
dopravě 

100,00 85,00 N/A N/A 66,70 78,47 

371106 
Hodnota úspory času - přínos 
tramvajových tratí 

100,00 80,00 N/A N/A 84,60 105,75 

Zdroj: MSC2007+, 4. 1. 2012 
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Obrázek 8 Vybrané indikátory pro oblast podpory v rámci klastru "Obslužnost" 

 

Zdroj: MSC2007+, 4.1. 2012 

Hlubší analýza vybraných oblastí podpory (mikrostudie)24 

Skutečnost, že dosažené výsledky mezi přepravními výkony a intervencemi SF v oblasti dopravní 

obslužnosti by mohly být zavádějící vedla řešitelský tým k nezpracování této studie. Smysl a přidaná 

hodnota oblastí podpory zaměřených na zlepšení stavu dopravní obslužnosti je ve financování 

nákladných projektů v podobě nákupu moderních a ekologických vozidel veřejné dopravy, výstavby 

moderních terminálů apod. Dopady na výkony veřejné dopravy, počty přepravených cestujících apod. 

jsou spíše nepřímé (zprostředkované) a především jsou ovlivňovány celou řadou jiných podmiňujících 

faktorů.  

Využití výsledků předchozích šetření k posouzení úspěšnosti realizovaných oblastí podpor 

Dopravní obslužnost v rámci regionů a mikroregionů je nedostatečná. Poměr veřejné dopravy k 

individuální automobilové dopravě poklesl na 1:1, což značnou měrou přispívá ke zhoršování stavu 

životního prostředí. Integrované dopravní systémy jsou realizovány pouze v některých krajích, často 

absentuje využití moderních odbavovacích systémů30. Obecným problémem je také obnova vozových 

parků jednotlivých dopravců. 

Šetření se shodují na postupném nahrazování veřejné dopravy individuální automobilovou, popř. 

jinými alternativními způsoby obslužnosti. Tento trend narůstá v oblastech s nízkou hustotou 

                                                           
24

 Metodické vysvětlení je shodné pro všechny klastry a je uvedeno u klastru "Dostupnost". 
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zalidnění. Ve srovnání se zahraničím jsou v dopravní obslužnosti malých venkovských obcí dosud 

málo využívána alternativní řešení (mikrobusy, obecní taxi, apod.). Míra nedostatečnosti regionální 

dopravní obslužnosti je relativní vzhledem k rozvoji individuální automobilové dopravy a ekonomické 

optimalizaci objemu poskytované veřejné regionální dopravy. Jako potenciálně možným řešením se 

jeví podpora integrovaných dopravních systémů, které se postupně rozvíjejí zejména na úrovni krajů 

(velkých měst). 

Vyhodnocení ve vztahu k cílům operačního programu 

V následující části jsou uvedeny deklarované podporované aktivity (a operační cíle) na úrovni 

jednotlivých oblastí podpory v relevantních regionálních OP. Smyslem této kapitoly je expertní 

posouzení a vyhodnocení věcného pokroku ve vztahu k cílům operačního programu. Dílčí komentáře 

řešitelského týmu jsou uvedeny vždy pod jednotlivými body. 

Z ROP SZ vyplývají následující operační cíle a s nimi spojené podporované aktivity, kterých by mělo 

být dosaženo: 

� Příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v 

regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné související dokumentace. 

� Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na 

rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury (rekonstrukce a budování 

integrovaných dopravních terminálů a budování s nimi souvisejících parkovišť), tak na rozvoj 

souvisejících služeb (budování informačních a čipových odbavovacích systémů, propagace a 

medializace veřejné dopravy…). 

� Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované 

občany). 

� Nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob. 

� Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť 

cyklostezek v sousedních regionech a ucelených úseků lokálních cyklostezek s napojením na 

páteřní síť, důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu. 

Na základě expertního posouzení realizovaných a ukončených projektů z MSC2007+ vyplývá, že 

v rámci oblasti podpory 3.2 je pouze 10 projektů s vydaným Rozhodnutím a dalších 7 projektů je ve 

schvalovacím procesu. Z pohledu plnění věcných cílů je zřejmé, že se daří plnit cíle spojené s 

modernizací vozového parku, s budováním regionálních cyklostezek a dále zaměřené na zlepšení 

kvality dopravní obslužnosti (Integrovaný odbavovací systém MHD a LD propojitelný s IDS Ústeckého 

kraje nebo dopravní terminál Cheb). S ohledem na deklaratorní cíle OP dosud nebyl realizován žádný 

projekt v oblasti zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel ani na 

přípravu koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti 

v regionu. 
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Z ROP SV vyplývají následující operační cíle, kterých by mělo být dosaženo: 

� Infrastruktura a technické vybavení pro veřejnou dopravu, integrované dopravní systémy a 

ekologizace ve veřejné dopravě.  

� Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. 

� Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na zvýšení bezpečnosti provozu. 

V rámci aktuálně řešených projektů jsou naplňovány aktivity spojené s modernizací drážních i 

autobusových (ekologických) vozidel, dále rozvoj cyklostezek i modernizace odbavovacího systému 

integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Poptávka po projektech je na 183 % 

celkové alokace a z věcného pohledu je zřejmé, že oblast podpory řeší vytčené cíle v adekvátním 

rozsahu. 

Z ROP SČ vyplývají následující operační cíle a s nimi spojené podporované aktivity, kterých by mělo 

být dosaženo: 

� Rekonstrukce nevyhovujících a výstavba nových zastávek veřejné dopravy včetně bezbariérové 

úpravy a souvisejícího vybavení. 

� Rekonstrukce, modernizace a budování nových přestupních terminálů integrované veřejné 

dopravy.  

� Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Park and Ride“ u železničních zastávek a 

významných autobusových terminálů.  

� Zavádění moderních a ekologických technologií (např. telematiky) ve veřejné dopravě. 

� Obnova vozového parku se zřetelem na ekologický provoz a osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace. 

� Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. 

� Zavádění systému Středočeské integrované dopravy (SID) na území Středočeského kraje. 

� Výstavba infrastruktury pro ekologickou dopravu (např. výstavba plniček CNG a LPG). 

� Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem.  

� Rozvoj pravidelné cyklistické dopravy; podporovány budou projekty s primárním využitím pro 

každodenní cyklistickou dopravu, nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj 

cestovního ruchu. 

� Odstavné plochy „Bike and Ride“ u zastávek železniční a autobusové dopravy. 

K expertnímu posouzení byl podobně jako v předchozích případech využit systém MSC2007+, z něhož 

plyne, že dosud jsou v realizaci (nebo již byly ukončeny) projekty zaměřené na stavbu autobusového 

terminálu v Jílovém u Prahy, nákup modernizovaných kolejových vozidel, vybudování několika 

cyklostezek ve Středočeském kraji a některé další infrastrukturní projekty zlepšující dopravní 
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obslužnost. S ohledem na skutečnost, že finanční prostředky jsou již téměř vyčerpány, je zřejmé, že 

poptávka nemohla být uspokojena a deklarované cíle OP se jeví jako nadhodnocené. V příštím 

období 2014+ je podobně jako v dalších regionech velký potenciál na klíčové infrastrukturní projekty, 

které přispějí ke zlepšení obslužnosti regionů. 

Z ROP JZ vyplývají následující operační cíle a aktivity, kterých by mělo být dosaženo: 

� Modernizace, popř. výstavba železničních stanic a zastávek. 

� Modernizace, popř. výstavba autobusových nádraží a zastávek. 

� Výstavba nebo modernizace dopravních terminálů pro veřejnou dopravu. 

� Výstavba nebo modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu. 

� Budování nebo modernizace informačních systémů ve veřejné dopravě. 

� Technické prostředky pro rozvoj integrovaných dopravních systémů. 

� Příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v 

regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné související dokumentace.  

Čerpání ROP JZ v opatřeních zaměřených na dopravní obslužnost nevykazuje významnější problém a 

z věcného hlediska dochází k postupnému plnění nastavených cílů. Z ukončených či aktuálně 

realizovaných projektů lze zdůraznit např. přestupní autobusový-železniční terminál Konstantinovy 

Lázně, dále projekt zaměřený na komplexní řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni, výstavbu a 

obnovu autobusových zastávek v Táboře – Zavadilská, Hlinice, Horky, Na kopečku aj. V neposlední 

řadě lze zdůraznit projekt zaměřený na rozvoj IDP s využitím bezkontaktní čipové karty a 

rekonstrukce autobusových nádraží ve Vimperku a Písku. 

Z ROP JV vyplývají následující operační cíle a s nimi spojené podporované aktivity, kterých by mělo 

být dosaženo: 

Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy   

� Technické zhodnocení a výstavba mostů, protihlukových zdí a bariér, obchvatů nebo jejich částí, 

zklidnění průtahů, výstavba okružních křižovatek, přeložek silnic a dalších dopravních staveb na 

silnicích II. a III. třídy. 

� Nákup ekologických dopravních prostředků a modernizace a rekonstrukce dopravních prostředků 

ve VHD (mimo drážních vozidel) a prostředků MHD s významným ekologickým dopadem. 

� Výstavba a technické zhodnocení přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť i 

dalšího zázemí pro veřejnou hromadnou dopravu (VHD), vybavení stávajících zastávek a 

terminálů bezbariérovým přístupem. 

� Výstavba návazných systémů Park and Ride (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na 

VHD), Bike and Ride (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD), Kiss and 
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Ride (krátkodobé parkovací místo sloužící k naložení a vyložení osob a materiálu při přestupu na 

VHD). 

Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob  

� Nákup nových vozidel a modernizace stávajících drážních vozidel zajišťujících příměstskou 

regionální železniční dopravu. 

� Nákup nových vozidel a modernizace stávajících drážních vozidel zajišťujících VHD. 

� Nákup nových vozidel a modernizace stávajících drážních vozidel zajišťujících VHD, příp. vozidel 

používaných v systémech kombinujících železniční a tramvajovou dopravu (tram–train). 

V rámci ROP JV lze identifikovat 2 oblasti podpory zaměřené na zlepšení stavu dopravní obslužnosti 

v regionu. Naprostá většina projektů v realizaci (nebo ukončených) je zaměřena na výstavbu či 

rekonstrukci přestupních uzlů a dopravních terminálů a také na nákup nových a ekologických vozidel 

v oblasti veřejné dopravy. Právě tyto aktivity odpovídají deklarovaným cílům OP.  

Z ROP MS vyplývají následující operační cíle a s nimi spojené podporované aktivity, kterých by mělo 

být dosaženo: 

� Rozvoj integrovaného dopravního systému na území kraje a podpora regionální veřejné dopravy. 

� Integrace a zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy na úrovni kraje. 

� Obnova odbavovacích systémů. 

� Zavádění řídících a informačních systémů pro městskou hromadnou dopravu. 

� Zvýšení atraktivity hromadné dopravy dobudováním související infrastruktury. 

� Budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro přestup mezi jednotlivými dopravními 

systémy, rekonstrukce a budování vybraných zastávek (včetně železničních). 

� Zajištění návaznosti na individuální dopravu (parkoviště typu P+R, ekologické formy parkování), 

doplňující stavby integrující jednotlivé druhy dopravy. 

� Zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

pořízením a modernizací vozového parku (bezbariérová vozidla). 

� Doprovodná infrastruktura spojená s provozem pořizovaných vozidel (místa pro stání, garáže, 

plničky (jen na plyn) atd.). 

� Pořízení a modernizace drážních vozidel městské (tramvaje, trolejbusy) a meziměstské (regionální 

kolejová vozidla) hromadné přepravy osob.  

� Pořízení a modernizace ekologických autobusů příměstské a městské hromadné dopravy 

(využívající alternativní paliva a naftové motory dle emisních norem EURO 5 a vyšších). 

V případě ROP MS jsou všechny dosud realizované nebo ukončené projekty zaměřeny výhradně na 

renovaci vozového parku drážních vozidel a renovaci vozového parku pro příměstskou hromadnou 

dopravu, případně nákup nových vozidel pro zlepšení dopravní obslužnosti. Žádný z projektů nebyl 
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dosud zaměřen na mnohé deklarované cíle jako např. budování a rekonstrukce přestupních 

terminálů apod. Je tedy zřejmé, že povaha oblasti podpory byla stanovena významně šířeji než je 

reálné zaměření schválených projektů.     

Z ROP SM vyplývají následující operační cíle a s nimi spojené podporované aktivity, kterých by mělo 

být dosaženo: 

� Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů a integrovaných 

plánů rozvoje měst/území.  

� Budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy. 

� Stavební úpravy a případné rozšíření nevyhovujících a výstavba zastávek veřejné dopravy. 

� Modernizace a výstavba systémů veřejné dopravy a jejich vybavení včetně nákupu dopravních 

prostředků včetně ekologických.  

� Bezbariérové úpravy zastávek a souvisejícího vybavení a přístupových cest. 

� Zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (informační systémy, systémy 

umožňující přednost dopravních prostředků hromadné dopravy na křižovatkách apod.).  

� Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. 

Škála podporovaných aktivit v ROP SM (v oblasti podpory 1.2) je poměrně široká. Na základě studia 

aktuálně realizovaných (ukončených) projektů lze konstatovat, že se stanovené cíle daří naplňovat. 

Různorodé projekty jsou zaměřeny zejm. na bezbariérové úpravy zastávek, rekonstrukce 

autobusových nádraží, výstavbu přestupních terminálů, modernizaci vozového parku v oblasti 

železniční i autobusové dopravy aj. 

Z OP PK vyplývají následující operační cíle a s nimi spojené podporované aktivity, kterých by mělo být 

dosaženo: 

� Zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy. 

� Posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy. 

� Zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou. 

� Zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy. 

OP Praha Konkurenceschopnost je specifický regionální program, kde je v rámci oblasti podpory 1.1 

smyslem zvýšit kvalitu městské hromadné dopravy. Reálně jsou financovány rekonstrukce 

tramvajových tratí, vybudování výtahu ve stanici metra Chodov nebo výstavba cyklostezek. Jedná se 

tedy o aktivity, které naplňují stanovené cíle OP. 
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3.1.3 Klastr "Inteligentní dopravní systémy a moderní technologie"25 

Vyhodnocení úspěšnosti z hlediska realizace oblastí podpor 

Finanční hodnocení 

Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě. Klíčovým cílem intervencí ze SF/FS v oblasti 

inteligentních dopravních systémů je rozvoj telematických aplikací, které povedou ke kapacitnější a 

bezpečnější dopravní infrastruktuře s nižšími dopady na životní prostředí. Jednou z klíčových oblastí 

je oblast podpory 2.2 Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke 

zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy podporovaná programem OPD v rámci Prioritní osy 

2. Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T. Další klíčovou oblastí je oblast podpory 5.2 

Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze podporovaná taktéž programem OPD v 

rámci Prioritní osy 5. Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. 

Praze.  

Finanční prostředky v oblasti podpory 5.2 jsou určeny k zajištění zavedení nových systémů řízení a 

regulace silničního provozu v Praze. K datu 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 122,9 % celkové 

alokace, tj. projekty v hodnotě 1 236,1 mil. Kč. Čerpání je tedy nad plánovaný rámec. Proplaceno 

dosud bylo 64,8 % prostředků, což odpovídá částce 652,3 mil. Kč. Proplacené finance taktéž 

odpovídají postupu nad plánovaný rámec. V rámci oblasti podpory 5.2 byly prozatím podány celkem 

2 žádosti, přičemž ani jedna z nich nebyla vyřazena z administrace. Finančně ukončen je zatím 1 

projekt. Zbývající projekt je ve stavu realizace. I přes omezený počet projektů v této oblasti lze díky 

finančnímu a věcnému pokroku konstatovat úspěšnost podpory i její dostatečné naplnění. 

Finanční prostředky v oblasti podpory 2.2 jsou určeny k zajištění rozvoji inteligentních dopravních 

systémů v silniční dopravě. Tuto oblast podpory není v současné chvíli možné hodnotit z jakéhokoliv 

úhlu pohledu, neboť zpracovatel nedisponuje aktuálními daty ani informacemi o možných projektech 

zařazených či uvažovaných v předmětné oblasti podpory.  

Interoperabilita železničních tratí. Klíčovou oblastí je oblast podpory 1.2 Zajištění interoperability na 

stávajících železničních tratích, zajištění souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu a 

                                                           
25

 Pojem „Inteligentní dopravní systémy a moderní technologie“ je v analýze využíván pro technologie a 
aplikace umožňující sběr a vyhodnocování dopravních dat a jejich další použití v rámci optimalizaci procesů 
vedoucích ke kvalitativně vyššímu stupni řízení a regulace dopravy za účelem zvýšení kapacity pozemních 
komunikací, zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu při současném zmírnění negativních projevů dopravy na 
životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Jedná se např. o technologie umožňující sběr a vyhodnocování 
dopravních dat, sledování intenzity dopravy, monitoring počasí, aplikace pro zvýšení bezpečnosti tunelů atd. 
Pojem „interoperabilita“ je chápán jako základní prostředek pro dosažení budoucí funkceschopnosti 
transevropského železničního systému. Obecně lze interoperabilitu definovat jako schopnost různých systémů 
vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby a dosáhnout vzájemné součinnosti. Interoperabilitu definují 
směrnice o interoperabilitě, které určují způsoby jejího dosažení. Aby bylo možné prohlásit jednotlivé 
subsystémy železničního systému za interoperabilní, musí splňovat určité společné a harmonizované technické 
standardy, tzv. TSI, tedy Technické specifikace pro interoperabilitu. Data věcného a finančního pokroku 
zkoumaných relevantních oblastí podpor byla získána z MSC2007+ a data o stavu a vývoji dopravní 
infrastruktury z Ročenky dopravy ČR (2010) a dalších relevantních zdrojů (ČSÚ aj.). 
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rozvoj telematických systémů podporovaná z Operačního programu Doprava v rámci Prioritní osy 1. 

Modernizace železniční sítě TEN-T. 

K datu 4.1.2012 bylo v rámci zkoumané oblasti podpory kryto smlouvou a dodatky 60,7 % celkové 

alokace, tj. projekty v hodnotě 2 077,4 mil. Kč. Celková hodnota dosud podaných žádostí (celkové 

veřejné zdroje žádostí) je v současnosti na úrovni 2 570,5 mil. Kč, což představuje cca 75,1 % celkové 

alokace. Čerpání má dobrý předpoklad naplnění. Proplaceno dosud bylo 31,7 % prostředků, což 

odpovídá částce 1 086,1 mil. Kč. Proplacené finance naznačují zpoždění. V případě oblasti podpory 

1.2 je žadatelem celkem 9 krajů a hlavní město Praha. Nejvíce žádostí vzešlo od státu a jeho institucí 

či organizací, řádově méně je žádostí od podnikatelských a dalších subjektů. V rámci oblasti podpory 

1.2 bylo podáno celkem 18 žádostí, z toho 2 byly vyřazeny z administrace. 12 žádostí je aktuálně ve 

schvalovacím procesu. Celkem 2 projekty již byly finančně ukončeny. Vzhledem k malému počtu 

ukončených projektů a naopak velkému počtu projektů teprve ve fázi schvalovacího procesu se jedná 

o oblast podpory s opožděným čerpáním i naplňováním závazků. 

Věcné hodnocení 

Věcný pokrok v oblastech podpory zahrnutých do klastru Inteligentní dopravní systémy měl být 

hodnocen prostřednictvím relevantních monitorovacích indikátorů. V této souvislosti byly sestaveny 

přehledové tabulky dostupných indikátorů a jejich aktuálního naplnění.  

Oblast podpory 2.2 nevykazuje žádné zazávazkované projekty. Indikátory na úrovni zkoumané oblasti 

podpor i na úrovni prioritní osy vykazují v kolonce Dosažená hodnota nulové hodnoty. Důvodem je 

skutečnost, že prioritní osa 2 je již přezávazkovaná. 

Oblast podpory 5.2 je popsána celkem třemi indikátory. Indikátor dopadu 373110 Změna počtu 

dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí je v tuto chvíli nezhodnotitelný. U zbylých dvou 

indikátorů je možné konstatovat poloviční naplnění závazků v kolonce Dosažená hodnota (indikátor 

370100) a téměř poloviční (indikátor 371202) v téže kolonce. S ohledem na rok staré informace o 

naplnění těchto indikátorů lze konstatovat vcelku bezproblémový postup projektů. 
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Tabulka 16 Vybrané indikátory pro oblast podpory 5.2 
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5.2 Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze 

370100 
Počet projektů podporujících dopravu a dopravní 

infrastrukturu 
0,00 2,00 2,00 100,00 1,00 50,00 04.03.2011 

371202 Vybavení silnic telematickými systémy  0,00 45,00 45,00 100,00 19,00 42,22 04.03.2011 

373110 

Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených 

intervencí 

(%) 

100,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Zdroj: MSC2007+, 4. 1. 2012 

Indikátorová tabulka vytvořená pro oblast podpory 1.2 Zajištění interoperability na stávajících 

železničních tratích, zajištění souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu a rozvoj 

telematických systémů vykazuje na straně dosažených hodnot zásadních indikátorů (v úrovni 

zkoumané oblasti podpor) převážně nulové hodnoty. Pouze v rámci indikátoru 370100 Počet 

projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu lze konstatovat naplnění na 20 % a to díky 

realizaci 4 z 20 plánovaných projektů. Dle upozornění Řídícího orgánu nejsou indikátory na úrovni 

oblastí podpor cíleně sledovány, proto je třeba při věcném hodnocení přihlédnout k indikátorům na 

úrovni prioritní osy. Zde je již možné pozorovat postupné naplňování závazků týkajících se indikátoru 

č. 370910 Počet rekonstruovaných železničních uzlů (dosaženo 25 % zazávazkované hodnoty), 

č. 371100 Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR (dosaženo 64 % zazávazkované hodnoty), 

č. 371102 Dostupnost – zvýšení ESS (dosaženo 72 % zazávazkované hodnoty), č. 373215 Zvýšení 

přepravních výkonů v osobní dopravě (dosaženo 83 % zazávazkované hodnoty) a č. 373216 Zvýšení 

přepravních výkonů v nákladní dopravě (dosaženo 91 % zazávazkované hodnoty). Lze tedy 

konstatovat, že projekty zaměřené na interoperabilitu železničních tratí přispívají k postupnému 

naplnění cílů OP. 



 

57 
 

Tabulka 17 Vybrané indikátory pro oblast podpory 1.2 

Kód 
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Úplný název indikátoru 
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1.1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu a 

rozvoj telematických systémů   

370100 
Počet projektů podporujících dopravu a 

dopravní infrastrukturu 
0,00 20,00 4,00 20,00 2,00 10,00 11.01.2011 

370704 
Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T 

(GSM-R) 
0,00 0,00 672,00 0,00 500,00 0,00 11.01.2011 

370910 Počet rekonstruovaných železničních uzlů 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

371100 Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR 0,00 0,00 
606 

420,00 
0,00 0,00 0,00 - 

371102 Dostupnost - zvýšení ESS 0,00 8,70 N/A N/A 0,00 0,00 - 

373215 Zvýšení přepravních výkonů v osobní dopravě 100,00 110,00 N/A N/A 0,00 0,00 - 

373216 Zvýšení přepravních výkonů v nákladní dopravě 100,00 110,00 N/A N/A 0,00 0,00 - 

Zdroj: MSC2007+, 4. 1. 2012 

Národní dotační tituly 

Systémy ITS jsou za přispění národních dotačních titulů budovány již po několik let na úrovni krajů ČR 

a statutárních měst, kde zajišťují funkce pro bezpečnost a řízení silničního provozu, řízení veřejné 

osobní dopravy, řízení a bezpečnost městských tunelových staveb, sledují dodržování (porušování) 

zákonných norem a předpisů a poskytují informace řidičům a cestujícím. Nedílnou součástí rozvoje a 

zavádění ITS v podmínkách ČR jsou aktivity s vazbou na související evropské iniciativy. 

K nejdůležitějším patří bývalý euro-regionální projekt CONNECT, evropský program EasyWay a 

evropská iniciativa eSafety. Informace dále uvedené pocházejí z Národní zprávy ITS v roce 2011 

(zdroj: www.spacedepartment.cz). 

V Ostravě bylo v rámci CONNECTu započato s pilotním projektem krajského a městského dopravně 

informačního centra Ostrava. Obdobná aktivita probíhala ve městě Brně. Na 20 km úseku dálnice D8 

Praha – Nová Ves byl v lednu 2007 v rámci projektu CONNECT spuštěn nový digitální informační 

systém pro řízení, sledování a kontrolu provozu na pozemních komunikacích, identifikaci vozidel a 

tísňové volání. Dále probíhaly přípravy na postupné zavedení dopravně informačního systému pro 

řidiče na bázi technologie RDS-TMC, a to jako integrální součást realizace projektu JSDI. Realizovalo 

se rozšíření aplikace systému RDS-TMC na vysílání dopravních informací ze systému Národního 

dopravního a informačního centra (NDIC) včetně zahraničních informací. Zároveň proběhla analýza, 
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návrh a vývoj implementace rozšíření systému NDIC na příjem informací ze zahraničí. Pokračovalo se 

na pilotním projektu automatického tísňového volání vycházejícího z vozidla (eCall) na území ČR. 

Práce na projektu se v roce 2006 soustředily na přípravu prostředí, ve kterém se bude finální systém 

testovat, na úpravu příslušných komponent služby. V dubnu 2007 byl spuštěn pilotní projekt, který je 

integrován do systému pro příjem a odbavení jednotného evropského čísla tísňového volání 112. 

Testování v rámci pilotního projektu na území ČR bylo úspěšně ukončeno v listopadu 2007. 

Středočeský kraj v rámci projektu CONNECT řešil problematiku clearingového centra ve veřejné 

osobní dopravě. Clearingové centrum na základě zpracování transakcí z jednotlivých čipových karet 

pro placení jízdného určilo, jaké částky si mají jednotliví dopravci přeúčtovat díky tomu, že cestující 

může zaplatit za jízdu v dopravním prostředku jednoho dopravce elektronickou peněženkou, kterou 

si nabil u jiného dopravce. Clearingové centrum podporovalo různé bezpečnostní mechanizmy 

(distribuce seznamu zakázaných karet, hlídání návaznosti zůstatků karet vzhledem k transakcím atd.). 

V pilotním projektu se jednalo o zapojení vybraných dopravních společností, které již vybaveny 

těmito kartami. Pozornost byla v projektu CONNECT věnována také osobám se sníženou schopností 

orientace. Na území hlavního města Prahy byl realizován zkušební provoz tří velkoplošných 

informačních LED panelů poskytujících informace o provozu a spojích Pražské integrované dopravy, 

které umožňují akustický výstup aktivovaný osobním ovladačem nevidomého. Tyto panely byly 

instalovány na významných přestupních uzlech Pražské integrované dopravy s vazbou na železniční 

dopravu. Dále bylo instalováno a uvedeno do zkušebního provozu pět informačních stojanů o jízdních 

řádech všech linek veřejné dopravy osob, které byly umístěny ve stanicích metra situovaných 

v blízkosti terminálů regionální autobusové dopravy. Testované prototypy dopravního informačního 

stojanu byly vybaveny zvukovým a orientačním majákem a poskytují akusticky speciální postup 

obsluhy nevidomému a pomocí elektronické syntézy řeči jej informují i o vyhledaném spojení. 

V rámci projektu EasyWay jsou na dálnici D5 (Praha – Plzeň – Nürnberg) realizovány následující 

investiční akce, které dálnici D5 rozšíří nebo doplní o nové systémy ITS:  

� rekonstrukce dálničního informačního systému, včetně systému SOS, 

� instalace kamerových systémů s napojením do nadstavbových systémů ŘSD ČR, 

� doplnění meteorologických stanic pro potřeby údržbových složek a pro informování řidičů, 

� instalace proměnného dopravního značení s napojením na silniční meteorologické stanice, 

� doplnění automatických sčítačů dopravy v úsecích mezi křižovatkami pro potřeby 

vyhodnocení dopravních dat a instalace vysokorychlostních vah, 

� vybavení jednotlivých středisek údržby na dálnici D5 pro potřeby zpracování dat a prezentace 

výstupů z instalovaných systémů ITS, včetně integrace středisek do nadstavbových systémů 

Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Ministerstvo dopravy vyhlašovalo do roku 2010 také veřejné soutěže na projekty výzkumu a vývoje 

v rámci programů „Bezpečná a ekonomická doprava“ a „Podpora realizace udržitelného rozvoje 

dopravy“. 
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Bezpečná a ekonomická doprava (2004 - 2009) 

Název projektu Doba řešení Náklady projektu 

Integrovaný dopravní systém a celostátní informační systém o jízdních řádech 
jako prostředky zabezpečení optimální dopravní obsluhy regionu 

2005-2006 2 946 000 Kč 

Výzkum účinnosti telematických systémů v dopravě 2004-2008 6 700 000 Kč 

Telematický nástroj podpory udržitelnému rozvoji dopravy v regionech 2005-2008 5 307 000 Kč 

Metodika zavádění a možné varianty vybudování sítě telematických stanic pro 
jejich využití při strategickém ovlivňování dopravního proudu na páteřních 
pozemních komunikacích v ČR 

2008-2009 3 543 000 Kč 

Procesní, bezpečnostní, legislativní a provozní problematika nových 
telematických aplikací v silniční dopravě 

2008-2009 5 327 000 Kč 

Výzkum systémové architektury pro platbu a automatickou identifikaci pomocí 
GSM technologie zejména ve veřejné osobní dopravě 

2008-2009 4 000 000 Kč 

Výzkum vstupních parametrů pro efektivní modelování a simulaci ITS služeb na 
bázi proměnného dopravního značení v podmínkách České republiky 

2008-2009 3 150 000 Kč 

Integrované dopravní systémy – informační systémy pro podporu rozhodování 
veřejné správy při výstavbě a provozování integrovaných systémů veřejné 
dopravy osob v ČR 

2005-2007 5 388 000 Kč 

Celkem  33 415 000 Kč 

Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy (2007 - 2011) 

Název projektu Doba řešení Náklady projektu 

Certifikace satelitního navigačního systému GALILEO pro železniční telematické 
aplikace 

2007-2010 6 850 000 Kč 

Znalostní systémy pro podporu veřejné správy v oblasti dopravní telematiky 2009-2010 2 400 000 Kč 

Model otevřeného prostředí pro rozvoj telematických aplikací s využitím GNSS 2010-2010 1 854 000 Kč 

Projektování silnic a dálnic s ohledem na ITS systémy 2007-2009 1 450 000 Kč 

Možnosti efektivního řízení dopravního proudu při kongescích na dálnicích a 
rychlostních silnicích pomocí ITS 

2007-2010 5 850 000 Kč 

Nové přístupy k využití ITS architektury ČR 2009 -2010 1 640 000 Kč 

Celkem  20 044 000 Kč 

Důležitými projekty vědy a výzkumu MD pro oblast ITS v programu „Optimalizace dopravní soustavy 

a její udržitelný rozvoj“, řešenými v období 2001 - 2006, jejichž výsledků využívaly následné 

výzkumné a implementační projekty, byly také „Inteligentní dopravní systémy v podmínkách 

dopravně-telekomunikačního prostředí České republiky“ a „Účast České republiky v projektu 

GALILEO“. 
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Od roku 2011 jsou veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro oblast 

progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního 

prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy vyhlašovány Technologickou agenturou ČR 

prostřednictvím programu ALFA. Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje a je rozdělen do 3 podprogramů: 

1. Progresivní technologie, materiály a systémy; 

2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí; 

3. Udržitelný rozvoj dopravy. 

Program je koncipován na šestileté období (2011-2016), během něhož by mělo být rozděleno celkem 

7,5 mld. Kč. Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců, maximální 

pak na 72 měsíců. 

Závěrečné hodnocení národních dotačních titulů: 

� Zpracovatel analýzy kontaktoval správce konkrétních národních dotačních programů a získal 

přístup k informacím týkajícím se inteligentních dopravních systémů a moderních technologií 

podporovaných na národní úrovni. Informace využité k popisu této národní úrovně vychází z 

Národní zprávy ITS v roce 2011 (zdroj: www.spacedepartment.cz), 

� národním partnerem projektu CONNECT (spolufinancováno EU z fondu TEN-T) je 

Ministerstvo dopravy, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Hlavní město Praha, Statutární 

město Ostrava, Statutární město Brno, Fakulta dopravní ČVUT Praha,  

� národním partnerem projektu EasyWay (spolufinancováno EU z fondu TEN-T, národní podíl v 

rámci tzv. "komunitárních programů") je Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

� národním partnerem projektu eCall/HeERO (spolufinancováno EU z nástroje CIP - ICT PSP, 

národní podíl v rámci tzv. "komunitárních programů") je Ministerstvo dopravy a Generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

� údaje potřebné pro hodnocení národních dotačních titulů dle metodiky MMR bohužel nejsou 

centrálně sledovány, tudíž nelze provést analýzu srovnatelnou s rozborem dříve provedeným 

v rámci OPD, OPŽP a ROPů, 

� rozvoj moderních telematických systémů je obecně podporován jako jeden ze zásadních 

přístupů vedoucích ke zvýšení kapacity stávajících dopravních sítí a snižování negativních 

projevů dopravy, proto by související aktivity (včetně potřebného výzkumu) měly být i nadále 

z veřejných zdrojů podporovány.  
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Hlubší analýza vybraných oblastí podpory (mikrostudie)26 

Mikrostudie byly zpracovány k vybraným oblastem podpory/aktivitám na základě podrobných 

výstupů MSC2007 a veřejně dostupných dat z databází MD ČR a TSK-Praha. Cílem mikrostudií je 

posouzení naplnění monitorovacích indikátorů (pokud jsou indikátory dostupné a aktuální) 

v porovnání s reálným stavem v oblasti využívání moderních technologií ve smyslu optimalizace řízení 

a regulace dopravy (především automobilové a železniční) na území měst a regionů za účelem 

snižování negativních projevů dopravy. V podstatě jde o hodnocení rozvoje inteligentních dopravních 

systémů a posouzení vlivu tohoto rozvoje v souvislosti s konkrétními oblastmi podpory, které jsou na 

moderní technologie přímo zaměřené.  

Úspěšnost je hodnocena z pohledu klíčových oblastí podpor. Mezi klíčové oblasti podpory klastru 

Inteligentní dopravní systémy a moderní technologie patří především podpora 1.2. Zajištění 

interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro 

interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů, dále podpora 2.2. Rozvoj inteligentních 

dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy 

a také podpora 5.2 Zavádění systémů řízení a regulace silniční dopravy v Praze. 

Klíčová oblast – Příprava a realizace inteligentních dopravních systémů 

Téma: Podpora inteligentních dopravních systémů a moderních technologií 

Klíčové oblasti podpory: 

o OPD: 1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu 

s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů 

o OPD: 2.2 Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy 

o OPD: 5.2 Zavádění systémů řízení a regulace v Praze 

Analýza oblasti podpory 1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění 

souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů 

Aktuální stav poznání oblasti podpory 1.2 využitý v rámci detailního pohledu na řešenou 

problematiku je čerpán především z veřejně dostupné webové aplikace Operačního programu 

Doprava (www.opd.cz) k datu 3.4.2012. Tyto informace vykazují další formální i věcný postup 

relevantních projektů oproti datům z MSC2007 poskytnutým zadavatelem studie.  

                                                           
26

 Metodické vysvětlení je shodné pro všechny klastry a je uvedeno u klastru "Dostupnost". 
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Obrázek 9 Vývoj přepravních výkonů z pohledu dotací do osobní železniční dopravy  

 

Zdroj: MD ČR 

Obrázek 10 Vývoj dopravních výkonů ve vztahu k smrtelným úrazům na železnici (zdroj: MD ČR) 

 

Zdroj: MD ČR 

V databázi projektů schválených řídícím orgánem OP Doprava se aktuálně nachází 13 projektů.  

Olomoucký, Zlínský, Středočeský a Pardubický kraj jsou zastoupeny jen jedním projektem. Nejvíce 

projektů je realizováno v kraji Ústeckém, Moravskoslezském a v Praze, méně je zastoupen kraj 

Jihomoravský a Středočeský. Všechny projekty postupně naplňují ustanovení předmětné prioritní 

osy, respektive oblasti podpory  1.2. 
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Nejvýznamnějším z projektů z pohledu vynakládaných financí je aktuálně realizovaný projekt GSM-R 

v úseku Ostrava - st. hr. SR a Přerov - Česká Třebová:  

Místo realizace projektu: Olomoucký kraj 

Přesné místo realizace: okresy: Olomouc, Přerov, Ostrava, Ústí nad Orlicí, Opava, Karviná, Šumperk, 

Ostrava-město, Frýdek-Místek, Svitavy 

Datum zahájení: 1.7.2010 

Datum ukončení: 11.1.2013  

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 12.7.2010  

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti 

Schválený příspěvek z fondů EU: 559 050 100 Kč 

Celkové náklady projektu včetně DPH: 823 026 280 Kč 

Proplaceno příjemci - příspěvek EU: 71 802 738 Kč (k 2.4.2012) 

Základní informace o projektu: Projekt řeší výstavbu digitálního radiového systému GSM-R na 3. 

tranzitním železničním koridoru  tj. v železničním uzlu Ostrava, v traťovém úseku Ostrava Svinov - 

Ostrava hl. n. - Dětmarovice - Český Těšín - Třinec - Mosty u Jablunkova - st. hranice SR, v traťovém 

úseku Ostrava Svinov - Opava a Přerov - Olomouc - Zábřeh na Moravě - Česká Třebová. Pokrytí území 

signálem GSM-R má liniovou strukturu, která je směrována podél železničních tratí. Ve velkých 

železničních uzlech (např. uzel Ostrava) případně v areálech mimo železniční trať je pokrytí plošné. 

Šíření signálu GSM-R bude zajištěno základnovou stanicí (Base Transceiver Station) označovanou jako 

BTS, spojení jednotlivých BTS bude zajišťovat propojovací modul BSC (Base Station Controller) v 

Přerově. Projekt řeší pokrytí cca 230 km trati. Součástí projektu je i položení nových diagnostických 

optických kabelů (DOK) a připojení stanic BTS na stávající železniční sdělovací kabelovou a 

přenosovou síť a zdroj elektrické energie. 

Dalším významným projektem je již dokončený projekt GSM - R dokončení I. NŽK: 

Přesné místo realizace: Jihomoravský, Pardubický, Středočeský, Hlavní město Praha 

Datum zahájení: 16.7.2007 

Datum ukončení: 31.1.2009  

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.2.2008  

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti 

Schválený příspěvek z fondů EU: 579 755 826 Kč 

Celkové náklady projektu včetně DPH: 683 418 058 Kč 

Proplaceno příjemci - příspěvek EU: 553 520 606 Kč (k 2.4.2012) 

Základní informace o projektu: Výstavba stacionární části systému GSM-R řeší nezbytné doplnění 

telekomunikační infrastruktury v trati Kolín - Česká Třebová - Brno - Břeclav st. hranice a doplnění 

stacionární části systému GSM-R v železničním uzlu Praha. Projekt  řeší pokrytí cca 293 km trati 

včetně 10 tunelů. Součástí projektu je i výstavba cca 142 km optického kabelu a vybavení řešené trati 

přenosovými systémy. 
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Mezi finančně nejméně náročné patří projekt Inovace informačního systému EVAL dle TSI-TAF: 

Místo realizace projektu: Moravskoslezský kraj 

Datum zahájení: 20.12.2011 

Datum ukončení: 31.12.2012  

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.5.2011  

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti 

Schválený příspěvek z fondů EU: 680 000 Kč 

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 920 000 Kč 

Základní informace o projektu: Obsahem projektu je rozšíření funkcionalit IS EVAL o dostupnou 

elektronickou komunikaci s IM, s partnery a zákazníky. 

Cílem mikrostudie je prokázání hypotézy, že projekty podporované v rámci oblasti podpory 2.1 jsou 

postupně přínosem k potřebnému rozvoji železniční dopravní cesty napříč regiony České republiky. Z 

pohledu plnění nastavených indikátorů nezbývá než konstatovat, že naplnění indikátorů v rámci 

předmětné oblasti podpory neumožňuje žádné bližší hodnocení, hodnocení je možné provést až dle 

indikátorů vykazovaných na úrovni prioritní osy. Aktuální informace dostupné z webové aplikace MD 

ČR taktéž jednoznačně dokládají, že projekty plní deklaratorní cíle operačního programu a přispívají k 

technologickému rozvoji a dosažení interoperability tuzemské železniční sítě. Oblast podpory 1.2 lze 

tudíž považovat za úspěšnou a i do budoucna je potřebné ji financovat z evropských zdrojů. 

Analýza oblasti podpory 2.2 Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů 

ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy  

Dle aktuálních vědomostí zpracovatele byla MD ČR zadána v minulém roce ověřovací studie 

„Komplexní analýza stavu nasazení a reálné funkce ITS v České republice s výhledem dalšího rozvoje“. 

Tato analýza by měla být využita jako jeden ze základních stavebních kamenů pro přípravu koncepce 

dopravní telematiky v České republice. Dalším předpokládaným využitím tohoto dokumentu je 

budoucí možnost plánování investic v oblasti ITS, tj. propojení plánované výstavby dopravní 

infrastruktury společně s telematickými aplikacemi. Stav zpracování a obsah dokumentace není v 

současné chvíli znám. Lze se však domnívat, že budoucí projekty spadající pod oblast podpory 2.2 

budou připraveny na základě těchto koncepčních dokumentů. 
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Obrázek 11 Vývoj faktorů vedoucích k vyšší mobilitě obyvatelstva 

 

Zdroj: MD ČR 

Byť zpracovatel pokládá tuto oblast podpory za stěžejní, v průběhu řešení analýzy nešlo než 

konstatovat nemožnost průběžného hodnocení, neboť projektová data poskytnutá z MSC2007+ 

neobsahovala data o projektech zařazených do této klíčové oblasti podpory. Faktickým důvodem 

tohoto stavu je, že oblast podpory 2.2 nevykazuje žádné zazávazkované projekty je celkové 

přezávazkování prioritní osy 227. 

                                                           
27

 Vysvětlení současného stavu bylo dosaženo během připomínkovacího řízení, kdy ŘO podal následující 
vysvětlení. 
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Obrázek 12 Vývoj negativních projevů silniční dopravy v České republice - emise 

 

Zdroj: MD ČR 

Obrázek 13 Vývoj negativních projevů silniční dopravy v České republice – usmrcené osoby 

 

Zdroj: MD ČR 

Cílem mikrostudie byla snaha o zodpovězení otázek ohledně nenaplnění předmětné oblasti podpory 

žádným relevantním projektem. I přes pokročilý stav čerpání prostředků na projekty programu OPD a 

jasně deklarovanou potřebu rozvoje telematických aplikací na silniční síti České republiky (růst 

dopravních intenzit a s tím souvisících negativních projevů dopravy) totiž zůstává kolonka podaných 

žádostí v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a 

systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy stále prázdná. Odpověď na důvody 

tohoto stavu vyplývá z vyjádření ŘO a týká se celkového přezávazkování prioritní osy 2. 
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Analýza oblasti podpory 5.2 Zavádění systémů řízení a regulace silniční dopravy v Praze 

Aktuální stav poznání řešené problematiky oblasti podpory 5.2 je čerpán mimo jiné z veřejně 

dostupné webové aplikace Operačního programu Doprava (www.opd.cz) k datu 3.4.2012 a z ročenky 

dopravy společnosti TSK Praha za rok 2010. Aktuální stav čerpání a průběhu projektů nevykazuje 

oproti datům z MSC2007 poskytnutých zadavatelem studie významné disproporce. 

Potřeba zlepšování systému řízení, organizace regulace silničního provozu vyplývá z trvale se 

zhoršujících dopravních podmínek v ulicích hlavního města Prahy daných vysokou poptávkou IAD na 

průjezd městem či odstavení automobilu v cíli cesty. 

Obrázek 14 Růst dopravních výkonů (silniční doprava) na území hl. m. Prahy ve vztahu k vývoji 

negativních projevů dopravy 

 

Zdroj: TSK Praha 
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Obrázek 15 Porovnání intenzity dopravy na komunikační síti hl. m. Prahy mezi lety 1990-2010 

 

Zdroj: TSK Praha 

Obrázek 16 Dopravně problematická místa na komunikační síti hl. m. Prahy v důsledku trvalého 

růstu dopravních intenzit mezi lety 1990-2010 

 

Zdroj: TSK Praha 

V databázi projektů schválených řídícím orgánem OP Doprava se aktuálně nacházejí 2 projekty. Jedná 

se o dokončený projekt Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze a 
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aktuálně řešený projekt Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze. Detailní informace o 

těchto projektech jsou obsahem dále uvedených odstavců: 

Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze 

Místo realizace projektu: Hlavní město Praha 

Datum zahájení: 1.2.2007 

Datum ukončení: 30.6.2011  

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 22.7.2008  

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti 

Schválený příspěvek z fondů EU: 557 377 172 Kč 

Celkové náklady projektu včetně DPH: 655 737 850 Kč 

Proplaceno příjemci - příspěvek EU: 556 549 221 Kč (k 2.4.2012) 

Základní informace o projektu: 

Globálním cílem projektu je zmírňování negativních vlivů velkých objemů silniční dopravy pomocí 

zavádění telematických systémů na území hl. m. Prahy. Specifickými cíli projektu jsou: 

- zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy, 

- zvýšení bezpečnosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy, 

- snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí hl. města Prahy. 

Těchto cílů bude dosaženo investicemi do telematických zařízení na území hl. m. Prahy s cílem 

optimalizovat provoz ve stávající uliční síti s využitím nové moderní řídící a informační technologie, a 

to včetně návaznosti na komplexní telematický systém na národní úrovni. 

Mezi očekávané výsledky patří zlepšení plynulosti silniční dopravy a zkvalitnění vzájemné dostupnosti 

jednotlivých částí Prahy. Implementace moderních telematických systémů v řízení silniční dopravy 

umožní optimální využití existující uliční sítě na území města a povedou ke zvýšení bezpečnosti 

silniční dopravy na území hl. m. Prahy a snížení negativních vlivů na životní prostředí z automobilové 

dopravy. Projekt je rozdělen do šesti samostatně funkčních oblastí:  

1. Řízení prostřednictvím světelných signalizačních zařízení - zahrnuje obnovu SSZ 

2. Dopravní řídící ústředna hlavního města Prahy 

3. Optická síť - zahrnuje pokládku optických kabelů v pražském metru 

4. Sběr dopravních informací - realizovány prvky Strategické dopravní detektory řezové a Strategické 

dopravní detektory úsekové 

5. Rozšíření funkcionality městské radiové sítě - zahrnuje vývoj firmware pro různé typy koncových 

zařízení 

6. Meteorologická čidla - realizovány prvky Klimatický detektor vozovkový 

Aktuální stav: projekt dokončen 

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze 

Místo realizace projektu: Hlavní město Praha 

Datum zahájení: 1.1.2009 
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Datum ukončení: 31.12.2011  

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 11.2.2011  

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti 

Schválený příspěvek z fondů EU: 493 300 000 Kč 

Celkové náklady projektu včetně DPH: 580 353 269 Kč 

Proplaceno příjemci - příspěvek EU: 13 762 311 Kč (k 2.4.2012) 

Základní informace o projektu: Dopravně-telematický systém bude budován podle schválené 

strategie. Základní důraz je kladen na následující zásady: 

- koncepce jednotného přístupu při budování dopravně-telematického systému města; 

- zajištění vyvážených vazeb s okolními systémy; 

- realizace funkční, informační a fyzické architektury; 

- integrace podsystémů je založena na standardech a pracích technické komise EU CEN/TC278 "Road 

Transport and Traffic Telematics". "Studie dopravní telematiky na území hl. m. Prahy", na které je 

projekt založen, vychází při tvorbě architektury telematiky pro Prahu z evropských projektů KAREN a 

ACTIF (které jsou metodickými nástroji pro tvorbu architektury telematického autosystému) a ve 

všech oblastech sleduje standardy vytvořené v rámci TC278. Projekt je rozdělen do 3 funkčních 

oblastí: 

1) Řízení a monitorování dopravy v tunelech 

2) Poskytování dopravních informací 

3) Harmonizace telematických systémů na MO a radiálách v souvislosti s novými stavbami. 

Aktuální stav: projekt v realizaci 

Z hlediska naplnění indikátorů lze komentovat pouze dostupná data z MSC2007+. Relevantním 

indikátorem je indikátor 371202 Vybavení silnic telematickými systémy. V rámci plnění závazku je 

prozatím dosaženo naplnění indikátoru 371202 ve výši 42,22 %. Tato informace však bližší 

interpretaci skutečných dopadů zaváděných opatření na bezpečnost a plynulost silničního provozu v 

Praze neumožňuje. 
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Obrázek 17 Vývoj výstavby a modernizace systémů pro řízení a optimalizaci dopravy v Praze 

 

Zdroj: TSK Praha 

Globálním cílem dvou pražských projektů financovaných z fondů EU bylo a je zmírňování negativních 

projevů silniční dopravy na území hl. m. Prahy pomocí zavádění telematických systémů a moderních 

technologií určených pro řízení a regulaci provozu. V roce 2010 byly za přispění evropských peněz 

realizovány další SSZ na vybraných pražských křižovatkách, např. nám. Míru – Rumunská, Masarykovo 

nábřeží – Myslíkova, Legerova – Rumunská, Budějovická – Za zelenou liškou a mnoho dalších (celkem 

50). Pro oblast hlavní dopravní řídící ústředny Praha byla například financována dodávka webové 

aplikace pro poskytování dopravních informací, dodávka aplikace pro dopravní inženýry a dodávka 

přednastavených dopravních scénářů. Dopady těchto opatření prozatím není možné kvantitativně 

hodnotit. Předpokládaný rámcový vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu je jen těžko 

okamžitě vyčíslitelný. Problematika dopravní nehodovosti obecně, stejně tak příčiny a následky 

dopravních nehod, jsou dlouhodobě ovlivňovány nejenom lokálními opatřeními a zásahy do stávající 

organizace provozu či způsobu řízení, ale také dopravně-bezpečnostními kampaněmi, dopravní 

výchovou, restrikcí ze strany policie, atd. 

Cílem této mikrostudie bylo ověření možnosti okamžitého prokázání vlivu opatření financovaných 

z evropských zdrojů na deklarovanou bezpečnost a plynulost silničního provozu na území hl. m. 

Prahy. Jak vyplývá z dříve uvedeného hodnocení, na základě aktuálních vědomostí o naplněnosti 

relevantních indikátorů bohužel nelze prokázat konkrétní přínos realizovaných opatření na zmírnění 

negativních projevů dopravy. Stejně tak nelze tento přínos prokázat ani na aktuálně sledovaných 

datech specializovanými dopravně-inženýrskými pracovišti. Nicméně lze konstatovat, i přes 

nemožnost okamžitého prokázání pozitivního přínosu budovaných pražských opatření, plnou 

podporu dalšího rozvoje telematických aplikací a to nejen na území hl. m. Prahy, ale všech velkých 
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měst České republiky, kde již dnes dochází k ekonomickým ztrátám z kongescí a z dopravní 

nehodovosti. 

Využití výsledků předchozích šetření k posouzení úspěšnosti realizovaných oblastí podpor 

Volný pohyb osob a zboží v rozšířené EU roste a společně s tím vyvstávají i problémy jako: kongesce a 

nehody na silnicích, zpoždění v letecké dopravě, problém bezpečnosti apod. Pro řešení těchto 

problémů proto Evropská komise podporuje zavádění inteligentních dopravních systémů a služeb 

(ITS) napříč všemi druhy dopravy ke zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravy zejména na 

transevropské dopravní síti TEN-T28. 

Inteligentní dopravní systémy zvyšující bezpečnost a plynulost silniční dopravy nejsou dostatečně 

rozvinuté. V ČR dochází k postupnému rozvoji inteligentních dopravních systémů (ITS) zejména 

prostřednictvím zapojení do různých evropských projektů a projektů MD v silniční, železniční, vodní i 

letecké dopravě30. Jako významné se jeví aktivity vedoucí ke sjednocování těchto systémů, resp. ke 

zvyšování jejich kompatibility a vytvoření národního datového registru ITS, který obsahuje záznamy o 

telematických aplikacích, datových konceptech apod.  

Žádný samostatně schválený projekt není v oblasti rozvoje inteligentních dopravních systémů v 

silniční dopravě, takové intervence jsou součástí projektů budování dopravní infrastruktury22.   

Vyhodnocení ve vztahu k cílům operačního programu 

V rámci hodnocení zkoumaných klastrů, resp. oblastí podpor a jejich vztahu k cílům Operačního 

programu Doprava byly hledány odpovědi na základní evaluační otázky, jejichž zodpovězení by mělo 

napomoci konfrontaci dosažených výstupů, případně výsledků s původními záměry, které by měly 

odrážet skutečné potřeby daného segmentu. Přitom lze již dopředu konstatovat, že nízká poptávka 

ze strany předkladatelů projektů nemusí nezbytně znamenat nepotřebnost dané intervence. 

Cílem sledovaných oblastí podpory je masivnější nasazení moderních technologií v silniční a 

železniční dopravě za účelem nastavení optimálního způsobu řízení dopravy ve snaze o snížení 

negativních projevů dopravy, tj. ztrát z dopravní nehodovosti, z emisí škodlivých látek do ovzduší a 

jejich vlivu na zdraví obyvatelstva, zdržení v kongescích apod. Prozatím dosažené výstupy OP 1.2. a 

1.5.2 poukazují na skutečnost, že předpokládané globální i specifické cíle jsou postupně naplňovány i 

přes deklarované zdržení projektů OP 1.2. 

Nastavení logického rámce podpory je v souladu s předpokladem dosažení očekávaných výstupů 

konkrétních projektů hodnocených v rámci klíčových oblastí podpor. Problematická je však aktuální 

nemožnost kvantitativního vyčíslení výsledků/dopadů těchto projektů, resp. prokázání skutečného 

vlivu například konkrétního opatření/projektu financovaného v rámci oblasti podpory 5.2 ke zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

                                                           
28

 Inteligentní dopravní systémy v ČR šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu 
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S ohledem na přetrvávající fragmentovaný stav páteřních komunikačních sítí a s výhledem na další 

očekávaný růst intenzit silniční dopravy a rozvíjejících se potřeb železniční dopravy je možné 

konstatovat také do budoucna přetrvávající potřebu výraznějšího zapojení moderních telematických 

zařízení a aplikací inteligentních dopravních systémů do problematiky sledování, řízení a regulace 

dopravy. Do popředí zájmu se dostávají také ostatní velká města České republiky (Ostrava, Brno, 

Plzeň, apod.), v nichž bude potřebné optimalizovat stávající dopravní systémy v duchu moderních 

technologií založených na inteligentních dopravních systémech a telematických aplikacích.  

I přes slibný rozvoj inteligentních dopravních systémů na území hl. m. Prahy a lehce opožděný rozvoj 

telematických aplikací a TSI podporovaných v železniční dopravě je třeba nadále držet nastavený 

směr a i v nadcházejícím programovém období podporovat rozvoj moderních technologií v silniční i 

železniční dopravě. Pro budoucí programové období je třeba vyzdvihnout také potřebu vybavit další 

česká města technologiemi pro řízení a regulaci silniční dopravy za účelem omezování negativních 

projevů dopravy. 

3.1.4 Klastr " Životní prostředí a zdraví obyvatelstva " 

Vyhodnocení úspěšnosti z hlediska realizace oblastí podpor 

Tento klastr je velmi specifický svým zaměřením i rozsahem. Celkově byly do klastru zařazeny pouze 

3 oblasti podpory, přičemž je nezbytné upozornit, že operační cíle a aktivity těchto podpor se dotýkají 

velmi širokého spektra projektů. Projekty spojené s dopravou nemají dominantní podíl. Z tohoto 

pohledu je i hodnocení úspěšnosti z hlediska realizace oblastí podpor velmi komplikované.  Z dalšího 

hodnocení úplně vypadla oblast podpory Energetika a udržitelná doprava (OPMS), neboť zpracovatel 

nedisponoval v době zpracování analýzy žádnými relevantními daty od zadavatele. Částečné 

hodnocení je možné provést pouze pro zbývající oblasti podpory, tj. pro 2.1 a 2.2 lokalizované 

v Operačním programu Životní prostředí.   

Název OP Prioritní osa Oblast podpory 

OPŽP 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 2.1. Zlepšení kvality ovzduší 

OPŽP 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 2.2. Omezování emisí 

OPMS 2. Životní prostředí a ochrana před riziky Energetika a udržitelná doprava 

Finanční hodnocení 

V rámci OP ŽP jsou podporována mimo jiné opatření a projekty mající za úkol minimalizaci 

negativních projevů na zdraví obyvatelstva a životní prostředí. Jedná se o projekty zařazené v oblasti 

podpory 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, respektive její podoblasti 2.1 Zlepšení kvality 

ovzduší a 2.2 Omezování emisí. Podíl jednotlivých prioritních os v rámci programu OPŽP je uveden 

dále. 
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Obrázek 18 Podíl jednotlivých prioritních os programu OP Životní prostředí  

 

Zdroj: www.opzp.cz 

Dále prověřované oblasti podporují projekty zabývající se zlepšováním kvality ovzduší, omezováním 

prašnosti, zaváděním systémů sledování imisních zátěží a obecně omezováním emisí. V datech 

předaných zadavatelem ze systému MSC2007+ se v rámci oblasti podpory 2. Zlepšování kvality 

ovzduší a snižování emisí nachází cca 1400 registrovaných projektů v hodnotě cca 35 680 mil. Kč. 

Zazávazkovaných projektů s uzavřenou smlouvou je však pouze za 1 531 mil. Kč (4,3 %). Několik 

desítek z těchto projektů má vztah k dopravě, respektive k navrženému klastru Životní prostředí 

a zdraví obyvatelstva. Jedná se především o projekty zabývající se snížením imisní zátěže z dopravy ve 

vybraných městech a obcích, dále o projekty, jejichž předmětem je pořízení komunální úklidové 

techniky pro možnost odstraňování sekundárních negativních projevů dopravy (prašnost) a několik 

projektů řešících pomocí izolační zeleně minimalizaci dopadů na zdraví obyvatel žijících blízko 

liniových dopravních staveb. Všechny tyto projekty jsou plánovány řádově ve výši jednotek, 

maximálně však desítek milionů korun. Drtivá většina projektů je však teprve ve stavu registrovaných 

projektových žádostí.  

Věcné hodnocení 

Věcný pokrok v oblastech podpory zahrnutých do klastru Životní prostředí a zdraví obyvatelstva měl 

být hodnocen prostřednictvím relevantních monitorovacích indikátorů. V této souvislosti byly 

sestaveny přehledové tabulky dostupných indikátorů a jejich aktuálního naplnění. Věcné hodnocení 

pokroku však není možné provést, neboť data v MSC2007+ vykazují u všech indikátorů nulovou 

hodnotu. Z množství a typu použitých indikátorů je dále vidět, že zkoumané oblasti podpory mají 

skutečně široký záběr, přičemž průmět se sektorem dopravy je pouze dílčí komponentou celé oblasti 

podpory. 
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Tabulka 18 Úplný seznam indikátorů pro oblast podpory 2.1 

Kód 

indikátoru 
Úplný název indikátoru 

V
ýc

h
o

zí
 h

o
d

n
o

ta
 

in
d

ik
át

o
ru

 

C
ílo

vá
 h

o
d

n
o

ta
 

in
d

ik
át

o
ru

 

Zá
va

ze
k 

p
ří

je
m

ce
 

Zá
va

ze
k 

p
ří

je
m

ce
 

v 
%

 

D
o

sa
že

n
á 

h
o

d
n

o
ta

 

in
d

ik
át

o
ru

 
D

o
sa

že
n

á 

h
o

d
n

o
ta

  

v 
%

 
D

at
u

m
 d

o
sa

že
n

í 

d
o

sa
že

n
é 

h
o

d
n

o
ty

 

in
d

ik
át

o
ru

 

2.1 Zlepšení kvality ovzduší   

211400 
Snížení emisí primárních částic a prekurzorů 

sekundárních částic 
0,00 0,00 205,07 0,00 1,29 0,00 30.12.2011 

211800 Snížení emisí CO2 0,00 
250 

000,00 
7 816,41 3,13 0,00 0,00 30.12.2011 

211900 Snížení emisí VOC 0,00 0,00 27,19 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

212000 Snížení emisí CO 0,00 0,00 152,66 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

212700 
Počet systémů určených pro sledování a hodnocení 

imisní zátěže 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

212800 
Počet zařízení určených k omezování prašnosti z 

plošných zdrojů 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

212900 Počet instalovaných záchytných zařízení SO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

213100 Počet nově připojených odběratelů zemního plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

213200 Nově budované rozvody STL včetně přípojek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

360301 Zvýšení instalovaného tepelného výkonu z OZE 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

360302 Zvýšení instalovaného elektrického výkonu z OZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

360401 Zvýšení výroby tepla z OZE 0,00 0,00 57,22 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

360402 Zvýšení výroby elektřiny z OZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

364300 Snížení spotřeby energie 0,00 0,00 
21 

677,78 
0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

Zdroj: MSC2007+ 
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Tabulka 19 Úplný seznam indikátorů pro oblast podpory 2.2 

Kód 

indikátoru 
Úplný název indikátoru 
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2.2 Omezování emisí  

360402 
Snížení emisí primárních částic a prekurzorů 

sekundárních částic 
0,00 0,00 

2 

813,70 
0,00 

-

16,21 
0,00 30.12.2011 

364300 Snížení emisí ostatních látek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

360402 Snížení emisí CO2 0,00 
250 

000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

364300 Snížení emisí VOC 0,00 0,00 255,27 0,00 39,27 0,00 30.12.2011 

360402 Snížení emisí CO 0,00 0,00 4,45 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

364300 Počet instalovaných záchytných zařízení SO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

360402 
Počet instalovaných záchytných zařízení ostatních 

látek 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

364300 Zvýšení instalovaného tepelného výkonu z OZE 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 30.12.2011 

360402 Zvýšení instalovaného elektrického výkonu z OZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

364300 Zvýšení výroby tepla z OZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

360402 Zvýšení výroby elektřiny z OZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

364300 Snížení spotřeby energie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.12.2011 

Zdroj: MSC2007+ 

Hlubší analýza vybraných oblastí podpory (mikrostudie)29 

Cílem mikrostudie mělo být posouzení naplnění monitorovacích indikátorů a komparace s reálným 

stavem v oblasti dopadů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Součástí samotné 

mikrostudie mělo být také posouzení sledovatelného trendu daného do souvislostí s konkrétními 

oblastmi podpory. Informačním zdrojem jsou pouze data poskytnutá zadavatelem z MSC2007. 

Detailní mikroanalýza nebyla provedena z důvodu velké roztříštěnosti dat dostupných k hodnoceným 

oblastem podpory.  

                                                           
29

 Metodické vysvětlení je shodné pro všechny klastry a je uvedeno u klastru "Dostupnost". 
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Projekty v oblasti kvality ovzduší jsou poměrně různorodé a mohlo by být zavádějící v analýze 

dopravy vyhodnocovat právě tyto cíle uvedených oblastí podpory. V OP ŽP lze nalézt pouze omezený 

počet aktivit spojených se sektorem dopravy a současně s vazbou na životní prostředí. 

Tabulka 20 Přehled projektů se vztahem k sektoru dopravy 

Název projektu 
Stav 

projektu 

C
el

ko
vé

 

zd
ro

je
 -

 

žá
d

o
st

 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Jemnice P1 3 150 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Brumov-Bylnice P1 2 507 400,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Vsetín P1 2 507 400,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Tavíkovice P1 3 150 000,00 

Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Cheb P1 4 788 000,00 

Čistící technika pro město Tábor P1 2 550 997,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Horní Beřkovice P1 2 457 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Vlašimi P1 3 780 000,00 

Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Jindřichův Hradec P1 2 838 000,00 

Zametením silnic k čerstvému vzduchu v Červené Řečici P1 3 149 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Jirkov P1 5 544 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Mistřice P1 3 276 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Příbor P1 2 507 400,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Lomnice nad Lužnicí P1 4 397 400,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Šluknov P1 3 276 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Litvínov P1 5 059 840,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Semice P1 3 276 000,00 

Snížení prašnosti z pozemních komunikací na území města Nymburk P1 3 472 289,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Stará Lysá P1 3 276 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Náměšť nad Oslavou P1 2 457 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Dalešice P1 2 772 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Nová Cerekev P1 1 008 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Moravské Budějovice P1 3 906 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Planá nad Lužnicí P1 2 772 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Lom u Tachova P1 1 071 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Skalice P1 1 245 000,00 

Redukce prašnosti v areálu společnosti JIPOCAR Služby, s.r.o. P1 1 889 880,00 

Pořízení strojů na úklid zpevněných cest a komunikací pro městskou část Slatina P1 4 812 000,00 

K čistému vzduchu v městě Pacově P1 1 574 400,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Brod nad Dyjí P1 1 197 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Suchdol nad Lužnicí P1 3 150 000,00 
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Název projektu 
Stav 

projektu 

C
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Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Kladruby P1 2 507 400,00 

Moravská Ostrava a Přívoz - pořízení techniky na snížení prašnosti P1 3 704 000,00 

Ostrava - pořízení techniky na snížení prašnosti P1 5 424 000,00 

Snížení prašnosti v lokalitě Lomnice n. P. P1 4 061 400,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Rychnov u Jablonce nad Nisou P1 3 717 000,00 

Čisté silnice bez prachu v Pardubickém kraji P1 15 600 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obcích udržovaných společností KTS Ekologie s.r.o. P1 5 418 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Holýšov P1 2 772 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Blovice P1 3 276 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Trnava P1 3 276 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Bílá Třemešná P1 1 260 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Bělá nad Radbuzou P1 3 276 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Staré Křečany P1 2 457 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Liptál P1 2 646 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Horní Lhota P1 1 033 200,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Blížkovice P1 3 276 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Stařeč a obci Mastník P1 3 276 000,00 

Pořízení komunální techniky ke snížení prašnosti v obci Bystřice P1 3 372 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Vratimov P1 2 507 400,00 

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně P4 16 623 911,00 

Snížení imisní zátěže v městě Prachatice P1 5 215 500,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Nová Včelnice P1 3 276 000,00 

Pořízení stroje na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení 

prašnosti ve městě Dobrovice 
P1 4 612 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Rudíkov P1 1 386 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšov P1 3 276 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v Regionu Karlovarský venkov P1 5 040 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy pomocí izolační zeleně v Praze - Běchovicích P3 16 891 748,00 

Zametením ledečských silnic ke snížení imisní zátěže P1 2 142 000,00 

Snížení prašnosti v městysi Dolní Bukovsko pořízením zametacího vozu P1 3 036 199,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Velká Polom P1 3 087 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Nové Hrady P1 3 087 000,00 

Zametené silnice, čerstvý vzduch pro Staré Hradiště P1 2 583 000,00 

Zlepšení kvality ovzduší ve Veselí nad Moravou - pořízení kropícího vozu pro snížení prašnosti 

na komunikacích města Veselí nad Moravou 
P1 2 321 340,00 

Pořízení stroje na úklid zpevněných cest P1 4 522 819,00 
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Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Vilémov P1 1 480 500,00 

Snížení imisní zátěže v městě Český Krumlov P1 4 908 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Markvartice P1 1 108 800,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Nýrsko P1 1 197 000,00 

Snížení imisí - Pořízení čistící komunální techniky - REKOM Nový Bydžov, a.s. P1 4 809 000,00 

Zameteme ve Štěrboholech po prášících automobilech P1 2 520 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Litovel P1 2 507 400,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Poběžovice P1 1 071 000,00 

Pořízení stroje na úklid komunikací za účelem snížení prašnosti v obci Boršice N5 1 050 000,00 

Město Jiříkov - pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže P1 919 800,00 

Zateplení a výměna zdroje na vytápění Hasičské zbrojnice Velké Karlovice P1 4 962 470,00 

Zametáme pro zdraví u Brna ve Zbraslavi P1 1 428 600,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Polná P1 3 087 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Třemošná P1 1 398 600,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Vacenovice P1 1 063 800,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Nebovidy P1 3 087 000,00 

Pořízením zametacího vozu k čistšímu ovzduší ve Slatiňanech P1 2 516 400,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Vrbno pod Pradědem P1 2 507 400,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Mikulášovice P1 3 087 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Suchohrdly P1 3 087 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Chropyně P1 2 507 400,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Svatobořice-Mistřín P1 3 087 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Popovice P1 1 071 000,00 

Snížení prašnosti místních komunikací v městě Hodonín - Zametací vůz se skrápěním P1 5 031 600,00 

Pravidelnou údržbou silnic k čistšímu ovzduší v Pohořelicích P1 3 360 000,00 

Vliv provozu zametacího stroje na snížení imisního zatížení města Vizovice P1 3 046 800,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve Městě Albrechtice P1 3 087 000,00 

Pořízení stroje na úklid komunikací za účelem snížení prašnosti v obci Boršice P1 1 050 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Šenov u Nového Jičína P1 2 507 400,00 

Snížení prašnosti ze zpevněných komunikací v Ženklavě P1 1 473 960,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Švábenice P1 3 087 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Moravské Málkovice P1 1 071 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Tučapy P1 1 071 000,00 

Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti ve městě Poděbrady P1 5 626 812,00 

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí - Čisticí a kropicí vůz Dobrá P1 3 869 880,00 
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Pravidelná údržba komunikací v obci Chvalovice P1 1 800 762,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Olšany P1 1 071 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Vřesina P1 3 087 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Cítov P1 3 087 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Cítov P1 3 087 000,00 

Zateplení objektu a rekonstrukce zdroje tepla - Domov Hostomice-Zátor P1 10 931 711,00 

Energetické úspory a spol. na víceúčelové budově pro obec Machová P1 1 385 982,00 

Pořízení stroje na úklid komunikací za účelem snížení prašnosti ve městě Boskovice P1 2 091 000,00 

Pořízení kropícího a samosběrného vozu pro město Adamov P1 4 131 506,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Velké Hamry P1 3 087 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Raškovice P1 1 134 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy ve Městě Touškov P1 3 087 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Moravská Nová Ves P1 3 087 000,00 

Samosběrný vůz pro úklid komunikací ve Vejprtech P1 3 325 000,00 

Omezení prašnosti silnic v obci Bílovice P1 2 391 600,00 

Samosběrný čistící vůz - město Fryšták P1 3 969 000,00 

Výsadba liniové izolační zeleně v Děčíně P1 8 954 993,00 

Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská P1 5 445 067,00 

Pořízení zametacího stroje za účelem redukce prašnosti P1 5 120 000,00 

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Bohdalice-Pavlovice P1 813 000,00 

Omezení prašnosti silnic ve statutárním městě Karlovy Vary P1 3 906 000,00 

Snížení imisní zátěže na autobusových stanovištích v hlavním městě Praze P1 3 679 200,00 

Výsadba izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od dálnice D5 v katastru města Králův 

Dvůr 
P1 8 808 719,00 

Uklizené a čisté ulice v Mnichovicích P1 4 640 000,00 

Zametené město Slaný přinese vzduch zdravý P1 3 402 000,00 

Pořízení čistícího vozu na úpravu komunikací P1 3 332 400,00 

Suma  430 376 485,00 

Zdroj: MSC2007+, 4. 1. 2012 

Dle zjištění zpracovatele bylo do současné chvíle dokončeno jen malé procento projektů majících 

vztah k sektoru doprava s průmětem do klastru Životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Jedním 

z těchto nemnoha dokončených zástupců je projekt Izolační zeleň Tábor – Čekanice, jehož bližší 

popis uvádíme. 
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Přesné místo realizace: Tábor, kraj Jihočeský 

Výzva: 8. 

Celkové náklady projektu: 11 253 642 Kč 

Celkové uznatelné náklady: 5 873 346 Kč 

Celková výše podpory: 5 286 011 Kč 

Zdroj: MD ČR 

Využití výsledků předchozích šetření k posouzení úspěšnosti realizovaných oblastí podpor 

SPŽP a další koncepční dokumenty zmiňují růst automobilové dopravy jako jedno z hlavních 

nebezpečí pro zvyšování negativního vlivu na zdraví obyvatel. Hlavním cílem, resp. doporučením pro 

další období je omezení nárůstu emisí ze sektoru dopravy. Na základě informací ze zpráv o životním 

prostředí ČR, resp. sektorových ročenek dopravy a životního prostředí lze vysledovat pozvolný pokles 

nebo stagnaci emisí jednotlivých škodlivých látek v sektoru dopravy od roku 2007 v průměru ČR. 

Přesto opakovaně dochází k překročení imisního limitu pro NO2 v dopravou silně zatížených 

lokalitách30. Dalším problémem je působení nadměrného hluku zejména ve větších městech. Při 

zpracování strategické hlukové mapy v roce 2007 byla určena jako hlavní zdroj hluku silniční 

doprava30. Hluková zátěž se postupně omezuje zejména u páteřních komunikací (dálnice, železniční 

koridory) díky výstavbě protihlukových zábran30. 

Z pohledu udržitelné dopravy, resp. rozvoje energeticky efektivních a environmentálně šetrných 

dopravních systémů má pro ČR velký význam zvyšování podílu železniční dopravy na přepravním trhu 

a rozvoj kombinované dopravy. Tento trend je vhodné podporovat doplňujícími aktivitami jako je 

např. podpora vzniku veřejných překladišť, otevřených všem provozovatelům i operátorům30. 

Vyhodnocení ve vztahu k cílům operačního programu 

Cíle operačního programu v oblasti kvality ovzduší jsou poměrně různorodé a mohlo by být zavádějící 

v analýze dopravy vyhodnocovat právě tyto cíle uvedených oblastí podpory. V OP ŽP lze nalézt jen 

omezený počet aktivit spojených s dopravním zatížením a s vazbou na životní prostředí. Jedná se 

především o pořízení komunální techniky za účelem snižování prašnosti pozemních komunikací a o 

výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či 

komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů. Ačkoliv je v situační analýze OP ŽP 

uváděn vliv dopravy jako velmi významný, reálná opatření v této souvislosti nejsou nastavena.  

Doprava (zejména individuální automobilová) je významným znečišťovatelem životního prostředí. 

Nicméně měření pokroku a reálných dopadů intervencí ze SF je velmi komplikované. Jedním 

důvodem je interdisciplinarita celého tématu, které se dotýká několika sektorů (zejména resorty ŽP a 

dopravy). Lze však vycházet z předpokladu, že naprostá většina opatření a intervencí v rámci 

regionálních OP a zejména OPD má pozitivní přínos pro stav a zatížení životního prostředí. Ať už se 

                                                           
30

 Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce (Programové 
období 2007 – 2013) 
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jedná o nákup nových vozidel (obnova vozového parku ve veřejné dopravě), nebo rekonstrukci 

stávajících či výstavbu nových kapacitních komunikací (a mnoho dalších podporovaných aktivit), tak 

přínos pro životní prostředí reálně existuje. Z části se jedná o efekty zprostředkované a nepřímé, ale 

ve střednědobém horizontu by měly být i jasně patrné a měřitelné. Vztah dopravních opatření a 

projektů ve vazbě na životní prostředí je tedy kontinuální, nicméně exaktní měření přínosu a dopadů 

ve vztahu k cílům OP v současné chvíli není možný. 
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4 VYHODNOCENÍ OBLASTÍ PODPOR V KONTEXTU SOCIOEKONOMICKÝCH SOUVISLOSTÍ 

A PŘÍPRAVY 2014+ 

4.1 Zhodnocení relevance současných oblastí podpory ve vztahu k vývojovým změnám a 

trendům 

Pro hodnocení dosaženého stavu a vývoje v sektoru dopravy (dopravní infrastruktury) je možné 

vycházet z Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013, která byla v aktualizovaná a schválená vládou v 

červenci 2011. V rámci této aktualizace byla hodnocena účinnost dopravní politiky k roku 2010, tj. 

k poslednímu dostupnému roku, který je možné kompletně hodnotit. 

Strategii střednědobého charakteru s dlouhodobým výhledem dosud rezort dopravy nemá 

k dispozici, nicméně je aktuálně zpracovávána a tato předkládaná analýza může být dílčím 

podkladem pro střednědobé nastavení priorit v sektoru dopravy.  

Socioekonomické souvislosti v kontextu klastru dostupnost 

Silniční infrastruktura. V oblasti dopravní infrastruktury a jejího stavu v roce 2010/2011 lze zdůraznit 

klíčové aspekty. Hustota silniční sítě je na evropské poměry vysoká, ale kvalita dopravní 

infrastruktury je podprůměrná. Pokrytí hlavních tranzitních směrů komunikacemi dálničního typu je 

z velké části dokončené nebo ve stádiu realizace. Nicméně existují výjimky (např. severojižní spojení 

z Německa do Rakouska přes území ČR a dále na jih), kde řada úseků stále chybí nebo není 

rozhodnuta finální varianta výstavby. Další úseky jsou teprve v procesu plánování.  Dostupnost 

regionů je tedy relativně dobrá, ale díky nedostatečné kvalitě infrastruktury jsou patrné negativní 

dopady na životní prostředí a veřejné zdraví (přetrvávající vedení řady důležitých silničních tahů 

intravilány obcí, vytváření kongescí apod.). Špatný technický stav je ovlivněn kombinací několika 

faktorů. Na jedné straně došlo v České republice k prudkému nárůstu objemu silniční dopravy a to jak 

nákladní, tak osobní (čímž dochází ke zrychlenému opotřebovávání komunikací), ale současně je také 

v důsledku nestabilních a částečně se snižujících veřejných rozpočtů (státních, krajských i obecních)31 

velmi podhodnocena údržba a rekonstrukce stavebně-technického stavu existující komunikační sítě. 

S ohledem na oficiální platnou prognózu vývoje silniční dopravy MDČR lze očekávat, že intenzita 

dopravy (nákladní i osobní) se bude minimálně do roku 2020 neustále zvyšovat. Současně s tím se 

bude zvyšovat také tlak na úroveň a rozsah kvality dopravní infrastruktury. Z těchto důvodů je 

nezbytné tématiku dopravní infrastruktury akcentovat i pro příští programovací období. Výstavba 

nových úseků regionálních komunikací není příliš opodstatněná (až na výjimky obchvatů měst a 

                                                           

31 Pokud jde o financování dopravní infrastruktury, stát zodpovídá za výstavbu silnic I. třídy, dálnic, 

rychlostních silnic, železnic a vnitrozemských vodních cest. Kraje pak odpovídají za silnice II. a III. třídy 

a příslušné obce za místní komunikace.  
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specifických potřeb vybraných regionů včetně chybějících úseků dálniční sítě), mnohem větší význam 

bude mít především údržba a postupné zlepšování stavebně-technického stavu komunikační sítě 

všech kategorií v extravilánu i intravilánu měst a obcí. Na základě toho lze očekávat postupné 

snižování některých negativních vlivů dopravy, které jsou nyní často zdůrazňovány v souvislosti 

s vývojem v České republice. 

V neposlední řadě je nezbytné zmínit několik zobecňujících poznámek k hodnocení souvislostí 

intervencí ze SF / FS ve vztahu k socioekonomickému regionálnímu rozvoji. Hodnocení dopadů 

veřejných výdajových programů obecně možné je (prostřednictvím metod a nástroji kontrafaktuální 

evaluace), avšak tento projekt není primárně zaměřený na hodnocení dopadů. Proto jsou výše 

naznačeny možné souvislosti, nikoliv konkrétní empirická data. Navíc lze upozornit na různé (často 

protichůdné) názory o vlivu výstavby na regionální rozvoj. Kvalitní a kapacitní silniční dopravní 

infrastruktura je nepochybně jedním z důležitých faktorů regionálního rozvoje, ale není faktorem 

jediným. V mnoha případech je prosperita/zaostalost regionu ovlivněna celou řadou dalších 

socioekonomických indikátorů. Dopravní dostupnost je spíše pouze katalyzátorem rozvoje za 

předpokladu, že i jiné podmínky (ekonomické prostředí, kvalita lidských zdrojů apod.) jsou v daném 

regionu na dostatečné úrovni. Proto je v následující části specificky uvedena detailní případová 

studie, která má za cíl poukázat na zahraniční zkušenosti s výstavbou kapacitních komunikací a jejich 

přínosem pro regionální rozvoj. 

Obrázek 19 Regionální diferenciace klastru „Dopravní dostupnost“ – silniční infrastruktura 

 

Zdroj: MSC2007+, vlastní výpočty 
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Obrázek 20 Vývoj délky dálnic a rychlostních silnic (2000–2010) 
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Zdroj: Ročenka dopravy MD ČR 

Tabulka 21 Vývoj regionální dopravní infrastruktury na území jednotlivých krajů v Česku 

  délka silnic délka silnic I. třídy 

  2007 2008 2009 2010 IZ 2007 2008 2009 2010 IZ 

Hl.m. Praha 61,8 62,3 62,7 72,9 1,179 31,4 31,9 32,3 43,3 1,379 

Středočeský kraj 9 407,8 9 418,9 9 422,3 9 442,8 1,004 779,7 796,0 795,3 813,3 1,043 

Jihočeský kraj 6 114,5 6 116,1 6 110,9 6 113,4 1,000 660,8 661,2 661,0 661,1 1,000 

Plzeňský kraj 5 019,8 5 020,4 5 020,2 5 019,7 1,000 418,7 420,1 420,2 420,9 1,005 

Karlovarský kraj 2 044,0 2 043,9 2 051,0 2 053,8 1,005 226,1 226,5 226,5 236,0 1,044 

Ústecký kraj 4 128,4 4 146,3 4 150,6 4 150,7 1,005 491,2 491,2 493,9 492,5 1,003 

Liberecký kraj 2 428,6 2 427,7 2 426,7 2 425,3 0,999 328,1 332,6 332,5 332,5 1,013 

Královéhradecký 

kraj 
3 754,4 3 749,8 3 756,3 3 756,2 1,000 437,3 437,3 443,0 444,3 1,016 

Pardubický kraj 3 581,4 3 588,5 3 595,2 3 592,9 1,003 453,8 457,8 462,1 459,6 1,013 

Vysočina 4 997,3 5 000,7 4 996,7 5 007,1 1,002 421,4 424,6 419,3 427,4 1,014 

Jihomoravský 

kraj 
4 364,1 4 358,6 4 359,6 4 345,6 0,996 448,2 446,4 446,7 446,6 0,996 

Olomoucký kraj 3 560,6 3 550,5 3 548,4 3 532,7 0,992 438,2 441,0 440,6 434,6 0,992 
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  délka silnic délka silnic I. třídy 

  2007 2008 2009 2010 IZ 2007 2008 2009 2010 IZ 

Zlínský kraj 2 116,0 2 113,3 2 114,7 2 127,4 1,005 340,6 339,4 341,5 358,1 1,051 

Moravskoslezský 

kraj 
3 359,9 3 366,0 3 374,5 3 377,6 1,005 716,0 703,7 683,5 684,5 0,956 

Celkem ČR 54 938,6 54 963,0 54 989,8 55 018,0 1,001 6 191,5 6 209,7 6 198,4 6 254,6 1,010 

Zdroj: vlastní - na základě podkladů z Ročenky dopravy ČR 2010 

Pozn.: IZ = index změny mezi rokem 2010 a 2007 

Železniční infrastruktura. V rámci současného programovacího období se podařilo zrekonstruovat 

řadu důležitých úseků stávajících železničních tratí, nicméně problémem České republiky nadále 

zůstává obecně nízká technická úroveň železničních sítí (nedostatečná traťová rychlost, nedostatečná 

interoperabilita, nedostatečné parametry pro nákladní dopravu, zejména délka dopravních kolejí ve 

stanicích a terminálech pro multimodální dopravu), z čehož vyplývá nízká konkurenceschopnost vůči 

silniční dopravě ve většině důležitých směrů32. Tato skutečnost je zapříčiněna rozsáhlou železniční sítí 

(cca 9500 km) a její omezenou elektrifikací. V České republice zatím stále nebyl dokončen III. a IV. 

železniční koridor, přičemž existují také další rychlostní omezení na stávajících tratích, které 

znevýhodňují tento dopravní mód oproti ostatním druhům dopravy. Dílčím problémem je také 

nedostatečná propustnost tratí v příměstských oblastech velkých měst a nevhodné napojení 

některých důležitých průmyslových zón na železniční infrastrukturu (Mladá Boleslav, Kvasiny, 

Vrchlabí, Triangle Žatec). Nejen tyto zmíněné problémy by měly být postupně odstraňovány v období 

2014+.  

V dalším období je nutné počítat s dokončením základní sítě železničních tratí, které zajistí napojení 

na rozhodující transevropské směry (spojení Plzeň – Česká Kubice), propojení všech regionů (Brno – 

Přerov, nutnost uspokojit požadavky přepravce Škoda Auto v relaci Mladá Boleslav – Nymburk a 

postupné napojování liberecké aglomerace na kapacitní železniční síť). Dále je potřebné napojení 

strategické průmyslové zóny Nošovice na železniční síť a napojení mezinárodního letiště Praha na síť 

dálkové železniční dopravy včetně řešení významných městských a příměstských vazeb (Praha – 

Kladno, Hradec Králové – Chrudim, Otrokovice – Vizovice, Liberec – Tanvald a další). Zvláštní 

pozornost je třeba věnovat také zlepšování infrastruktury na vstupech do velkých měst (Beroun – 

Praha, Říčany – Praha, obdobně vstup do Brna, Ostravy atd.), kde se vytvářejí nejproblematičtější 

úzká místa na síti české železnice, která jsou v konečném důsledku velkým problémem pro rozvoj 

dálkové (spojení regionů) i regionální (aglomerační) dopravy. Sem by měly být infrastrukturní 

investice směrovány prioritně, mimo aglomerace jsou kapacitní problémy méně významné. V období 

let 2014 – 2020 rovněž musí výrazně pokročit příprava vysokorychlostních tratí, která je v souladu 

s Politikou transevropské dopravní sítě (očekává se rychlý rozvoj systému VRT ze západu směrem do 

                                                           
32

 Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR, prosinec 2011 
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Polska i Rakouska). V opačném případě existuje reálná hrozba, že se Česká republika postupně stane 

periferií v centru Evropy33.  

Letecká doprava. Česká republika má relativně vysoký počet letišť (91), z nichž ovšem většina má 

pouze rekreační a sportovní charakter na lokální úrovni. Většina letištní infrastruktury je 

v kompetenci krajů, stát nemůže ve většině případů zasahovat do jejich rozvoje. To je také důvodem, 

proč byly intervence na podporu stávajícího stavu letištní infrastruktury zahrnuty pod vybrané 

regionální OP. Jediným významným letištěm, které je dosud v majetku státu, je letiště Praha Ruzyně. 

Letištní infrastruktura byla v minulých letech rekonstruována mimo jiné s ohledem na splnění 

bezpečnostních požadavků vyplývajících ze vstupu ČR do Schengenského prostoru. Roztříštěná 

vlastnická struktura nicméně limituje prosazování přímého strategického přístupu. 

Vzhledem k tomu, že se očekává nárůst přepravních potřeb na velké vzdálenosti, lze předpokládat, že 

i v letecké dopravě vzniknou problémy s nedostatečnou kapacitou vzdušného prostoru. Z toho 

vyplývá požadavek postupně převádět osobní dopravu na střední a kratší vzdálenosti na dopravu 

vysokorychlostní železniční, a dále zajistit dostatečnou kapacitu v oblasti infrastruktury, a to jak 

v oblasti kapacity letištní sítě, tak vzdušného prostoru. Evropská komise proto navrhla, aby měly 

členské státy povinnost do roku 2050 zajistit přímé propojení všech letišť v základní síti TEN-T 

s obratem cestujících nad 1,7 mil. /rok s kapacitní dálkovou železniční dopravou34. 

Vnitrozemská vodní doprava. Vodní doprava je v rámci ČR reprezentována především nákladní lodní 

dopravou, dále osobní dopravou provozovanou pro rekreační účely a provozováním přívozů. Podíl na 

přepravním trhu tvoří pouze necelé jedno procento z celkového objemu nákladní přepravy. Malé 

využívání vodní nákladní dopravy je na Labsko - Vltavské vodní cestě dáno zejména nespolehlivostí 

(velká závislost na celkové hydrologické a vodohospodářské bilanci v celém povodí řek). Tento 

problém by mělo vyřešit vybudování plavebního stupně Děčín, jakožto plavebně úzkého místa na 

transevropské dopravní síti TEN-T35. Tento dlouhodobý záměr je ale neustále oddalován v důsledku 

střetu veřejného zájmu ekologické a levné dopravy s veřejným zájmem ochrany životního prostředí. 

Pro ČR je napojení na evropské vodní cesty důležité. Vodní doprava hraje důležitou roli zejména u 

silných přepravních proudů u substrátů, které nejsou náročné na čas přepravy, stejně tak je vhodná 

při přepravě nadrozměrných nákladů. Přetrvávajícím problémem vodní dopravy v ČR je nedostatečná 

spolehlivost vodní cesty mezi Ústím n/L a státní hranicí36. 

Socioekonomické souvislosti v kontextu klastru Obslužnost 

Dopravní obslužnost je finančně velmi náročná a zajištění základní dopravní obslužnosti pro 

obyvatele regionů je na většině linek ztrátová a musí být subvencována státem resp. kraji a obcemi. 

Toto není specifikum České republiky, ale platí to i pro zbylé země Evropy. Evropské fondy se 

nemohou podílet na uhrazování ztráty dopravcům, ale mohou přispět k budování moderní 

                                                           
33

 Priority uvedené v celém odstavci vycházejí ze schváleného, připomínkovaného a projednaného dokumentu 
Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR, prosinec 2011. 
34

 Dopravní sektorové strategie, PwC a MD ČR 
35

 Strategie rozvoje dopravní infrastruktury, prosinec 2011 
36

 Strategie rozvoje dopravní infrastruktury, prosinec 2011, 
www.komora.cz/download.aspx?dontparse=true&FileID=6977 
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infrastruktury podporující dopravní obslužnost (přestupní terminály apod.) a také se mohou podílet 

na obnově vozového parku, který patří v České republice k velmi starým v kontextu zbylých zemí. 

Hlavním konkurentem veřejné dopravy je samozřejmě dynamicky se rozvíjející individuální 

automobilová doprava. 

Hlavní trendy v oblasti dopravní obslužnosti uvádí např. Strategie dopravy, jako nevyhnutelnou 

součást rozvoje České republiky do roku 2025. „Výkony individuální dopravy mezi roky 2000 a 2008 

vzrostly o 13 %, výkony veřejné dopravy (vč. MHD) o 14 %. V celostátním měřítku se hromadná 

doprava podílí na celkových výkonech 37 %. Ve velkých městech, kde jsou dopravní problémy 

největší, je poměr ve prospěch hromadné dopravy ještě příznivější (Praha – 57 %). Jednou 

z podmínek zachování podílů veřejné dopravy je pokračování budování kvalitní infrastruktury, 

efektivní dopravní řešení, využívající plně možností intermodality infrastruktury a rozšiřování  

integrovaných dopravních systémů (IDS) založených na integraci jízdních řádů jednotlivých druhů 

dopravy a na tarifní integraci.  V této souvislosti je pro výhledové zkapacitnění v oblasti velkých měst 

potřebné zachovat, resp. stanovit, územní ochranu, která v budoucnu umožní další zkapacitnění pro 

segregaci železniční dálkové a regionální dopravy na odlišnou infrastrukturu“. 

V následující části je pozornost zaměřena na komparaci nabídky dopravní obslužnosti veřejnou 

autobusovou dopravou a vybavení domácností automobily podle populační velikosti obcí 

v jednotlivých krajích. Železniční doprava nebyla hodnocena, jelikož jednotlivé kraje disponují 

odlišnou úrovní železniční infrastruktury a jen menšina obcí má vlakovou zastávku. Smyslem je 

především poukázat na diferenciaci obou zvolených ukazatelů nejen na úrovni krajů v Česku, ale 

především vzhledem k velikosti obcí. 

Výsledky vztahující se k roku 2008 (lze předpokládat, že současný stav se nebude příliš lišit) jsou 

zobrazeny v níže uvedené tabulce. V případě autobusové dopravy je jasně patrná závislost nabídky 

autobusové dopravy na populační velikosti obcí. Průměrně nejnižší nabídka autobusové dopravy je 

v kategorii obcí do 500 obyvatel. Naopak je evidentní vyšší automobilizace právě u nejmenších 

venkovských obcí. Lze proto předpokládat, že klesající kvalita obslužnosti venkovských a periferních 

oblastí veřejnou dopravou je stále častěji nahrazována individuální automobilovou dopravou, popř. 

jinými alternativními způsoby obslužnosti. Kromě rozdílů dle velikostních kategorií obcí se projevují 

také poměrně významné regionální rozdíly mezi kraji. Při srovnání všech krajů vykazuje průměrně 

nejnižší nabídku autobusové dopravy Plzeňský kraj. Celkově je patrná nižší nabídka spojů veřejné 

autobusové dopravy v Čechách, zatímco v krajích na Moravě a ve Slezsku je úroveň obslužnosti 

autobusy vyšší, pravděpodobně v důsledku méně fragmentované struktury osídlení, tedy v průměru 

větších venkovských sídel. Zejména na jihovýchodní a střední Moravě, ale také ve Slezsku, jsou 

typické větší obce jak z hlediska katastrální výměry, tak i populace.  



 

89 
 

Tabulka 22 Regionální diferenciace nabídky autobusové dopravy a míry automobilizace  

  

Nabídka autobusové dopravy (průměrný počet odjíždějících 

spojů) 
Vybavení domácností automobily (%) 

0- 500 

obyvatel 

500 - 1000 

obyvatel 

1000 - 2000 

obyvatel 

2000 - 3000 

obyvatel 

0- 500 

obyvate

l 

500 - 

1000 

obyvate

l 

1000 - 

2000 

obyvate

l 

2000 - 

3000 

obyvate

l 

Jihomoravský 20,53 34,24 46,40 60,85 50,00 48,37 48,60 47,40 

Jihočeský 15,86 26,01 35,11 36,18 51,04 50,94 51,31 51,99 

Královéhradecký 17,95 26,67 39,09 57,62 52,19 50,94 50,12 47,19 

Vysočina 16,53 27,58 38,32 36,88 52,47 52,87 52,50 48,74 

Karlovarský 23,93 25,18 40,00 36,75 44,57 44,87 42,34 41,04 

Liberecký 15,89 28,57 36,64 40,00 49,04 46,99 46,83 43,78 

Olomoucký 22,87 30,57 39,99 49,78 47,69 46,88 46,05 44,69 

Moravskoslezský 24,53 39,18 56,18 64,87 45,51 49,12 49,04 48,07 

Pardubický 17,30 29,39 37,17 52,60 50,87 51,79 50,29 52,69 

Plzeňský 13,02 25,05 26,48 37,44 50,96 52,42 50,66 50,76 

Středočeský 19,58 34,27 47.95 63,52 48,72 49,18 48,81 48,99 

Ústecký 19,15 30,30 46,81 39,36 46,28 46,57 45,79 40,24 

Zlínský 26,55 41,20 50,49 57,11 47,76 48,85 48,40 46,12 

Zdroj: IDOS 2008/2009 – elektronický jízdní řád, ČSÚ (SLDB 2001), vlastní výpočty – upraveno dle 

Květoň, Marada 2010 

Pozn.: Nabídka autobusové dopravy je vyjádřena jako průměrný počet odjíždějících autobusů za 

24 hodin v obcích příslušné velikostní kategorie. Spoje byly zjišťovány pro běžný pracovní den (středu) 

v roce 2008. Vybavení domácností automobily bylo převzato ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (ČSÚ). 

V kontextu výše uvedených informací o aktuálním stavu a trendech ve veřejné dopravě je nezbytné 

v období 2014+ podpořit obnovu vozidlového parku veřejné dopravy, a to z důvodů stále 

nevyrovnaného dluhu z minulosti. Zastaralý vozový park nevytváří předpoklady pro 

konkurenceschopnost veřejné dopravy, přičemž zastaralý vozový park má velké dopady na životní 

prostředí a je náročný na spotřebu energií. Nadále je potřeba podporovat modernizaci a výstavbu 

nových přestupních terminálů pro kombinaci obou hlavních módů veřejné dopravy. Železniční 

doprava by měla v systému veřejné dopravy plnit funkci páteře systému. Autobusová doprava by 

měla plnit funkci návazné dopravy na páteřní systémy a zajistit plošnou obsluhu území 

(např. i malými autobusy vykazujícími nižší provozní náklady). Dlouhodobým cílem by měla být 

podpora plně funkčních integrovaných dopravních systémů, kde si jednotlivé dopravní módy 

nebudou konkurovat, ale budou se doplňovat.  
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Vztah dopravy, konkurenceschopnosti a mobility obyvatel 

Dopravní infrastruktura je jednou z elementárních podmínek pro rozvoj.   Finanční intervence do 

oblasti dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti jsou vynakládány mimo jiné z důvodu zvýšení 

konkurenceschopnosti České republiky (viz Národní rozvojový plán ČR pro období 2007 – 2013 nebo 

Národní strategický referenční rámec). Cílem této analýzy však není empirické hodnocení přínosu 

dopravních projektů ke zvýšení konkurenceschopnosti, neboť by se muselo jednat rozsahem i časem 

o zcela jinou analýzu. Nicméně řešitelský tým si je na základě svých zkušeností s dopravními 

analýzami vědom vlivu dopravních intervencí a jejich přínosů. Nepochybně lze vycházet z 

předpokladu, že investice do dopravní infrastruktury nepřímo přispívají ke zvyšování 

konkurenceschopnosti. Zlepšení dopravní dostupnosti a zvýšení kvality stávající dopravní 

infrastruktury je jednou z klíčových podmínek pro atraktivnost regionů. Z tohoto pohledu se jeví 

stávající dopravní projekty v období 2007 – 2013 jako opodstatněné a přínosné. 

Obrázek 21 Pilíř doprava v rámci hodnocení dle Indexu konkurenceschopnosti 

 

Zdroj: Index regionální konkurenceschopnosti krajů a regionů soudržnosti ČR, 2011 (upraveno) 

Pro hodnocení konkurenceschopnosti je možné využít i data ze studie zpracované v rámci regionu 

soudržnosti Jihovýchod (Index regionální konkurenceschopnosti krajů a regionů soudržnosti ČR), 

která představuje analýzu rozvoje krajů a regionů soudržnosti právě z pohledu indexu 

konkurenceschopnosti a jeho dílčích komponent (pilířů). Jedním z pilířů je i infrastruktura, která v 

sobě zahrnuje indikátory dopravní a energetické. Pro naše účely byly zpracováno hodnocení pouze 
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pro dopravní indikátory (Obrázek 21) ze kterého vyplývá, že kraje nejlépe hodnocené jsou: Hlavní 

město Praha, Olomoucký, Středočeský a Ústecký. Podprůměrné kraje jsou především Jihočeský a 

Pardubický. 

Obrázek 22 Index konkurenceschopnosti 

 

Zdroj: Index regionální konkurenceschopnosti krajů a regionů soudržnosti ČR, 2011 

V rámci stejné studie byly hodnoceny i kraje pomocí Indexu konkurenceschopnosti (Obrázek 22). V 

rámci tohoto komplexního ukazatele bylo hodnoceno 10 pilířů (jedním z nich je již zmiňovaná 

Infrastruktura). Jako nejlepší jsou pak kraje: Hlavní město Praha, Jihomoravský a Středočeský kraj. 

Naopak nejhorší dle stejné metodiky byly kraje Karlovarský, Liberecký a Ústecký. V souvislosti s 

těmito výsledky vyplývá, že pouze dopravní infrastruktura u krajů se slabými ostatními pilíři není 

rozhodující prvkem zvyšující index konkurenceschopnosti, a naopak u krajů se silnými pilíři je pilíř 

infrastruktura posilujícím faktorem indexu konkurenceschopnosti. 

V kontextu výše uvedeného je nezbytné vnímat také vazbu dopravní dostupnosti a obslužnosti 

k mobilitě obyvatel a na nezaměstnanost v regionech. Míra nezaměstnanosti i mobilita obyvatel jsou 

ovlivněny celou řadou dílčích podmiňujících faktorů a zlepšená dopravní dostupnost nemusí vždy hrát 

klíčovou roli. Vazbu je nezbytné vidět spíše zprostředkovaně (nepřímo). Míra nezaměstnanosti je 

ovlivněna zejména koncentrací pracovních příležitostí v sídlech.  



 

92 
 

V analýzách ke Strategii regionálního rozvoje ČR je doloženo, že dopravní infrastruktura a s ní 

související dopravní obslužnost hraje ve vazbě na mobilitu obyvatelstva i míru nezaměstnanosti stále 

významnou roli. Ač se rozsah silniční a železniční sítě příliš nemění, mění se jejich hierarchická kvalita. 

Lokalizace regionu na dálničním spojení (resp. na rychlostní komunikaci) či železničním koridoru 

znamená jeho lepší napojení do okolních ekonomik. Nejlépe napojeným krajem na silniční 

infrastrukturu vyššího typu (vyjádřeného v metrech dálnic a rychlostních silnic na km2) v tomto 

smyslu je Středočeský kraj, po něm pak kraj Olomoucký, naopak nejhůře na tom jsou Jihočeský, 

Pardubický a Královéhradecký kraj. Jak je však patrné u Olomouckého kraje, ani napojení na dálniční 

síť nezaručuje ekonomický úspěch regionu a výrazný růst jeho konkurenceschopnosti. To je dáno tím, 

že akční rádius těchto dopravních tepen pokrývá jen malý pruh území podél dopravního tahu.  

Intenzita dopravy od roku 1989 prudce vzrostla, tomuto růstu však zdaleka neodpovídal růst 

potřebné dopravní infrastruktury. Mnohé obce jsou z tohoto důvodu dopravně přetížené. Kromě 

dostavby potřebné silniční infrastruktury je nutné počítat s podporou integrovaných dopravních 

systémů a cyklistické dopravy. Rovněž je nutné usilovat o dostavbu sítě dálničních a rychlostních 

komunikací či železničních koridorů, které napomáhají k disperzi ekonomických impulzů z center 

osídlení do jejich zázemí.  

Projekty zaměřené na zlepšení dopravní obslužnosti mohou přispět ke změně dopravního chování 

z hlediska využívání jednotlivých módů dopravy (autobus, vlak, automobil), ale opět nelze vidět 

přímou a kauzální vazbu mezi těmito ukazateli. To vyplývá také z mnohých zahraničních zkušeností i 

z hodnocení v České republice. 

Socioekonomické souvislosti v kontextu klastru inteligentní dopravní systémy a životní prostředí a 

zdraví obyvatelstva 

Mezi výchozí premisy při hodnocení socioekonomických souvislostí týkajících se jak klastru 

inteligentních dopravních systémů, tak i klastru životní prostředí a zdraví obyvatelstva, patří trvalý 

růst objemu zboží i osob přepravovaných po silnicích, dále stagnace či pokles objemů zboží a 

materiálů přepravovaných po železnicích a odliv cestujících z veřejné hromadné dopravy osob 

(autobusové i železniční). Socioekonomické zhodnocení obou těchto klastrů jednoznačně souvisí se 

skutečnostmi popisovanými při hodnocení jak klastru Dostupnost, tak také klastru Obslužnost. 

Vzhledem k situaci, že se dlouhodobě nedaří urychlit dobudování páteřní komunikační sítě (silniční 

ani železniční) a ve větší míře odvést zbytnou automobilovou dopravu z intravilánu měst a obcí, 

stejně tak s přihlédnutím k trvale rostoucím objemům automobilové dopravy a snižujícímu se využití 

železniční dopravy, lze nadále konstatovat přetrvávající vysoké ekonomické ztráty z dopravní 

nehodovosti a velmi výrazné ovlivnění životního prostředí vlivem silné závislosti na dopravních 

systémech s emisemi zdraví škodlivých látek do ovzduší, emisemi hluku, apod. Tyto negativní trendy 

jsou dobře zdokumentovány v Ročence dopravy MD ČR. Pro dokreslení slovního popisu výchozích 

předpokladů hodnocení uvádíme následující tabulky.  
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Tabulka 23 Spotřeba pohonných hmot v dopravě (tis. tun) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Motorový benzin včetně biosložek 2039 1996 2081 2004 2027 1845 

Letecký benzin 2 2 2 2 2 2 

Letecký petrolej 318 326 342 362 331 310 

Motorová nafta 3328 3491 3692 3633 3697 3499 

Biosložky do MOBI 0 2 0 54 91 90 

Biosložky do MONA 3 19 34 85 154 196 

LPG 70 72 77 78 80 76 

Zdroj: Ročenka dopravy MD ČR 

Obrázek 23 Vývoje spotřeby pohonných hmot v dopravě (tis. tun) 

 

Tabulka 24 Celkové emise z dopravy (tis. tun) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CO2 18161,5 18594,0 19542,4 19027,2 19092,7 18988,4 

CO 230,7 209,2 199,4 182,8 175,0 154,4 

NOX 101,3 95,4 91,7 87,6 84,7 77,3 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

N2O 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 

Těkavé organické látky 46,1 41,4 39,4 34,4 32,8 29,3 

CH4 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 

SO2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

částice 6,4 6,3 6,4 6,2 6,3 5,7 

Pb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: Ročenka dopravy MD ČR 

Obrázek 24 Celkové emise z dopravy (mimo CO2) (tis. tun) 

 

Zdroj: Ročenka dopravy MD ČR 
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Obrázek 25 Celkové emise CO2 z dopravy (tis. tun) 

 

Zdroj: Ročenka dopravy MD ČR 

Tabulka 25 Počet nehod v silničním provozu, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hl. m. Praha 2506 2022 1943 1909 2094 1885 

Středočeský kraj 3600 3212 3370 3329 3151 2704 

Jihočeský kraj 1816 1492 1658 1567 1573 1450 

Plzeňský kraj 1609 1426 1509 1454 1449 1206 

Karlovarský kraj 720 667 651 619 620 551 

Ústecký kraj 1918 1699 1689 1817 1683 1443 

Liberecký kraj 1076 964 990 1033 991 947 

Královéhradecký kraj 1327 1004 1270 1177 1166 1122 

Pardubický kraj 1474 1269 1349 1326 1220 1060 

Vysočina 1443 1173 1294 1233 1107 994 

Jihomoravský kraj 2575 2310 2307 2202 2059 1968 

Olomoucký kraj 1440 1305 1480 1360 1334 1214 

Zlínský kraj 1214 1143 1219 1124 1065 1032 

Moravskoslezský kraj 2521 2229 2331 2331 2194 2100 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkem ČR 25239 22115 23060 22481 21706 19676 

Zdroj: Ročenka dopravy MD ČR 

Přestože v České republice dochází během posledních několika let ke zlepšení situace v silniční 

dopravě (snižuje se počet dopravních nehod s následky na zdraví osob), stále ještě patří naše 

republika mezi země, které v mezinárodním hodnocení nemají dobré výsledky. Porovnání 

s vybranými státy Evropské unie v počtech nehod s následky na zdraví osob je uvedeno dále.  

Obrázek 26 Index změny počtu nehod v silničním provozu (2010/2005) , při kterých došlo ke zranění 

nebo usmrcení osob 

 

Zdroj: Ročenka dopravy MD ČR 

Tabulka 26 Počet nehod v silničním provozu, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob – 

porovnání s vybranými státy 

 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

ČR 25445 25516 25239 22115 23060 22481 
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 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Belgie 49066 43565 40366 41114 43239 42115 

Francie 25445 26516 24239 22115 23060 22481 

Dánsko 7346 6207 5412 5403 5549 4020 

Finsko 6633 6767 7020 6740 6657 6881 

Francie 121223 85390 84525 80309 81272 74478 

Irsko 7757 5780 6533 6018 5467 6736 

Lucembursko 905 716 777 805 954 927 

Maďarsko 17493 20957 20777 20977 20634 19174 

Nizozemí 37947 27658 27077 24527 25819 23708 

Polsko 57331 51168 48100 46875 49536 49054 

Portugalsko 44159 38930 37066 35680 35311 33613 

Rakousko 42126 42657 40896 39884 41096 39173 

Švédsko 15770 18029 18094 18213 18548 18462 

Zdroj: Ročenka dopravy MD ČR 

V souvislosti s aktuálním trendem a přetrvávající významnou preferencí automobilové dopravy, jejíž 

negativní projevy významným způsobem ovlivňují zdraví obyvatelstva a životní prostředí, je nutné i 

do budoucího programovacího období doporučit trvalou podporu opatření vedoucích ke snižování 

negativních projevů dopravy a dalších externalit s cílem jejich maximálně možného omezení. Velký 

potenciál při snižování dopravní nehodovosti, snižování ekonomických ztrát z kongescí a optimálního 

využití stávající kapacity tuzemských dopravních sítí, včetně snižování silného ovlivnění životního 

prostředí, mají především moderní telematické aplikace, jejichž uplatnění je možné ve všech 

důležitých dopravních módech, tj. jak v silniční dopravě, tak také v železniční, vodní i letecké. Proto je 

třeba i v následujícím programovacím období akcentovat jejich trvalou podporu a širší uplatnění. 

Uplatnění telematických aplikací pro řízení a regulaci silničního provozu je nutné doporučit jak 

v extravilánu, tak v intravilánu velkých měst a obcí. 

4.2 Zhodnocení současných oblastí podpor ve vztahu k dokumentům EU a ČR pro 

přípravu 2014+ 

NÁRODNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE 

Národní inovační strategie  (NIS) je společným dokumentem MŠMT a MPO, který navazuje na 

Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti a vychází z analýzy inovačního prostředí České 

republiky. NIS je rozdělena do čtyř hlavních částí zabývajících se excelentním výzkumem, spoluprací 

mezi podnikovým a výzkumným sektorem při transferu znalostí, podporou inovačního podnikání a 

lidmi jako nositeli nových nápadů a iniciátory změn. Konkrétní opatření k prioritním osám NIS jsou 

podrobněji rozpracovány v projektových záměrech v rámci jednotlivých pilířů Strategie mezinárodní 

konkurenceschopnosti. 
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Hlavní aspekty ve vazbě na dopravu: 

Národní inovační strategie se dopravou přímo nezabývá, přesto při akceptaci vlivu dopravy na 

konkurenceschopnost, ekonomiku a mobilitu je patrná určitá úroveň "dopravní" podmíněnosti dílčích 

prioritních os. Vazba je v porovnání s jinými koncepčními dokumenty slabá, resp. sekundární. 

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

Strategie regionálního rozvoje je jedním ze zásadních dokumentů v gesci MMR ČR a je zaměřená 

především na analýzu stavu regionálního rozvoje, charakteristiku silných a slabých stránek v rozvoji 

jednotlivých krajů a okresů, strategické cíle regionálního rozvoje v ČR, vymezení státem 

podporovaných regionů, doporučení dotčeným ústředním správním úřadům a krajům pro zaměření 

rozvoje odvětví spadajících do jejich působnosti. 

Hlavní aspekty ve vazbě na dopravu: 

Obdobně jako v Národní inovační strategii, tak i ve Strategii regionálního rozvoje není hodnocení 

dopravy cílem materiálu. Každopádně dokument má primární vazbu na rozvoj území i ve vztahu ke 

konkurenceschopnosti, kam doprava jednoznačně patří. Relevantní priority jsou P.4.1: Zajištění 

regionální a nadregionální dopravní dostupnosti, P.4.2: Zajištění kvalitní regionální, meziregionální a 

nadregionální dopravní obslužnosti. Tato klíčová vazba je dále posílena nastavením indikátorů v rámci 

těchto priorit: 

� Délka dokončených železničních tranzitních koridorů v km; 

� Délka optimalizovaných železničních tratí sítě TEN-T v km; 

� Délka dokončených dálnic, rychlostních silnic a silničních přivaděčů v km, z toho počet úseků 

navázaných na síť sousedních států; 

� Délka modernizovaných, rekonstruovaných a opravených úseků  silnic II. a III. třídy a místních 

komunikací; 

� Délka vybudovaných cyklotras, turistických a jezdeckých (hippo) tras evropské sítě; 

� Délka a počet linek veřejné osobní dopravy v integrovaných systémech; 

� Počet obcí v izochroně časové dostupnosti krajského města veřejnou osobní dopravou do 1 

hodiny s frekvencí obslužnosti minimálně jeden spoj za pracovní den. 

ÚZEMNÍ AGENDA 2020  

Územní agenda Evropské unie, která byla schválena při příležitosti neformální ministerské schůzky na 

téma rozvoje měst a územní soudržnosti v Lipsku ve dnech 24. a 25. května 2007, vychází ve svých 

základních postulátech z dřívějších dokumentů k dané tématice, zejména pak staví na dokumentu 

Evropské komise z r. 1999 zaměřeného na Evropskou perspektivu územního rozvoje. Evropská 

perspektiva územního rozvoje (ESDP ) se stala určitým politickým rámcem pro sektorové politiky 

členských států EU, které mají územní dopady a slouží také jako strategický a koncepční podklad EU. 
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Hlavní aspekty ve vazbě na dopravu: 

Strategický dokument Územní agenda EU identifikuje význam problematiky dopravy zejména 

v souvislosti s dopady rozšíření EU na hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Specificky zmiňuje 

důležitost dopravní a energetické infrastruktury v souvislosti s integrací východní Evropy a nových 

členských států EU a jejich regionů. Územní agenda staví na třech hlavních cílech dokumentu 

Evropské perspektivy územního rozvoje (ESDP), které zůstávají v platnosti, přičemž jeden z nich se 

jmenovitě zaměřuje na zajištění rovnosti přístupu k infrastruktuře a znalostem.  

Tyto dílčí cíle jsou v Územní agendě 2000 dále konkretizovány v prioritách územního rozvoje, z nichž 

priorita č. 4 se zaměřuje právě na posílení a rozšíření transevropských sítí. Ve vazbě na mobilitu a 

dostupnost jako předpoklad hospodářského rozvoje bude nezbytné zajistit integrovaný a udržitelný 

rozvoj multimodálních dopravních systémů. Potřebujeme výkonné sítě osobní i nákladní železniční, 

silniční a letecké dopravy (včetně sítí životaschopných regionálních letišť), efektivní námořní, pobřežní 

a vnitrozemské vodní cesty a sekundární sítě pro spojení s venkovskými oblastmi, stejně jako řízení 

přeshraniční dopravy. Podporujeme odstranění překážek přeshraniční železniční a silniční dopravy, a 

zejména podporujeme využívání telematických opatření, které mají napomoci provozu na přetížených 

částech silniční sítě. 

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM 

Národní program reforem představuje příspěvek České republiky k plnění cílů Strategie Evropa 2020, 

které si stanovily státy Evropské unie nad rámec unijních kompetencí v oblasti dobrovolné 

koordinace hospodářských politik. Vychází z priorit definovaných politickou vůlí vlády. Současně se 

snaží reflektovat různorodé zájmy společnosti. 

Hlavní aspekty ve vazbě na dopravu: 

Nad rámec společně identifikovaných cílů a doporučení státy v rámci implementace národních 

programů zohledňují rovněž strukturální překážky bránící dosažení vyššího tempa hospodářského 

růstu určené pro každý členský stát Radou pro hospodářské a finanční záležitosti EU. Jednou z 

definovaných strukturálních překážek byla identifikována nedostatečná síť páteřní dopravní 

infrastruktury. Tato překážka vymezila sedmý tematický okruh programu: Podpora 

konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury. Na úrovni cílů je možné vysledovat podporu 

zvýšení kapacity dopravní infrastruktury a kvality prostřednictvím dobudování páteřní dopravní sítě a 

zajištění dostatečné úrovně oprav a údržby stávajících komunikací "Podporu snižování energetické 

náročnosti ve výrobě a dopravě", " Zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů" apod. 

STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Úlohou Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky (dále také „SRUR ČR“) je vytvořit 

konsensuální rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či 

akčních programů) a být tak důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých 

resortů i pro meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami. 

Hlavní aspekty ve vazbě na dopravu: 
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Dokument definuje jako klíčovou výzvu udržitelnou dopravu a stanovuje také cíl této výzvy: zajistit, 

aby naše dopravní systémy byly v souladu s hospodářskými, sociálními a environmentálními 

potřebami společnosti a současně měly co nejmenší nežádoucí dopady na hospodářství, společnost a 

životní prostředí. Dopravní problematika byla implementována v rámci prioritní osy 2 (Ekonomika a 

inovace) a cíle 4: Zkvalitnit a zefektivnit dopravu a zvýšit její bezpečnost. V prioritní ose 3 (Rozvoj 

území) je v cíli 2 zakotvena potřeba zvýšení a zkvalitnění dopravní dostupnosti. Doprava ve vztahu k 

životnímu prostředí je také v prioritní ose 4 (Krajina, ekosystémy a biodiverzita), kde je kladen důraz 

především na průchodnost území ve vztahu k liniovým stavbám. 

STRATEGIE EVROPA 2020 („Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“) 

Tato strategie navazuje na Lisabonskou strategii, která byla definována pro období 2000 – 2010 a 

vyjadřuje základní filosofii EU pro příští dekádu. Klíčovým prvkem a stavebním kamenem je kontext 

podmínek, ve kterých se EU nacházela a částečně ještě nachází, tj. doznívající dopady hospodářské 

krize, která svým rozsahem negativně ovlivnila socioekonomický vývoj v regionech EU. Tato strategie 

sleduje 3 hlavní cíle, které budou realizovány v 7 stěžejních iniciativách.  

Hlavní aspekty ve vazbě na dopravu: 

Strategie Evropa 2020 výslovně nezmiňuje problematiku dopravy ve svých hlavních prioritách (tj. 

inteligentní růst, udržitelný růst, růst podporující začlenění), ani dále konkretizovaných pěti cílech, 

které se zaměřují zejména na trh práce, znalostní ekonomiku, řešení dopadů změny klimatu, 

problematiku chudoby. V obecné rovině však strategie Evropa 2020 zdůrazňuje význam sektoru 

dopravy zejména ve vazbě na dopady hospodářské krize a závažná omezení výdajů veřejného sektoru, 

která způsobují, že se některé členské státy potýkají s většími problémy v okamžiku, kdy mají 

poskytnout dostatečné finanční prostředky pro základní infrastrukturu, kterou potřebují v oblastech 

jako je doprava a energie. 

Sektor dopravy je konkretizován v jedné ze sedmi stěžejních iniciativ Evropské komise, tj. v iniciativě č. 

4 „Evropa méně náročná na zdroje“, která by se mj. měla zaměřit na modernizaci odvětví dopravy a 

podporu energetické účinnosti.  

Zejména se pak jedná o návrhy na modernizaci dopravy a snížení produkce uhlíku v tomto sektoru, a 

tím přispět k větší konkurenceschopnosti. Toho lze dosáhnout za pomoci opatření v oblasti 

infrastruktury jako včasného zavedení síťových infrastruktur pro elektrickou mobilitu, inteligentního 

řízení provozu, lepší logistiky, snížení emisí CO2 u silničních vozidel, v letectví a námořním odvětví, což 

zahrnuje zahájení důležité evropské iniciativy pro ekologické automobily, jež podpoří nové technologie 

včetně elektromobilů a hybridních automobilů cestou spojení výzkumu, stanovení společných norem a 

vývoje nutné infrastruktury. 

INTEGROVANÉ HLAVNÍ SMĚRY 

Doporučení Rady ze dne 13. července 2010 o hlavních směrech hospodářských politik členských států 

a Unie, na základě specifikovaných důvodů Rada přijala doporučení: 1) členské státy a tam, kde je to 

vhodné Evropská unie, by měly ve svých hospodářských politikách zohlednit hlavní směry 

hospodářských politik členských států a Unie; 2) členské státy by měly navrhnout národní programy 
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reforem, které budou v souladu s cíli stanovenými v Integrovaných hlavních směrech strategie Evropa 

2020. 

Hlavní aspekty ve vazbě na dopravu: 

Hlavní směr 1 (Zajistit kvalitu a udržitelnost veřejných financí) definuje potřebu zaměření na omezení 

výdajů směrem k prioritám, které posilují růst a mají dopad mj. na dopravní propojení a 

infrastrukturu. Hlavní směr 5 (Zefektivnit využívání zdrojů a snížit emise skleníkových plynů) - ke 

snížení emisí a zvýšení energetické účinnosti by členské státy měly ve velké míře využívat tržní 

nástroje a podporovat internacionalizaci vnějších nákladů, včetně zdanění a jiných účinných 

podpůrných opatření k nákladově efektivnímu snížení emisí a lepšímu přizpůsobení se změně klimatu, 

podpory udržitelného růstu a pracovních míst a účinného využívání zdrojů, dále by měly vytvářet 

pobídky k využívání obnovitelných zdrojů energie a nízkouhlíkových technologií, jež jsou odolné vůči 

změně klimatu, a k přechodu na ekologičtější a propojenější způsoby dopravy a měly by prosazovat 

úspory energie a ekologické inovace. 

RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VĚDU A VÝZKUM 

Aby mohla být posílena excelence a zvýšena průměrná úroveň výzkumu v Evropě, je hlavní zásadou 

podněcovat, organizovat a využívat veškeré formy spolupráce ve výzkumu, od spolupráce ve 

společných projektech a sítích pro koordinaci vnitrostátních výzkumných programů, konkurenci na 

evropské úrovni i společné provádění rozsáhlejších technologických iniciativ a společný vývoj 

infrastruktur evropského rozměru a zájmu. 

Sedmý rámcový program bude rozdělen do čtyř specifických programů, které odpovídají čtyřem 

hlavním cílům evropské výzkumné politiky: spolupráce, myšlenky, lidé a kapacity.  

Hlavní aspekty ve vazbě na dopravu: 

Pro oblast „spolupráce“ bylo určeno devět témat, přičemž jedno z nich je doprava (včetně letectví). V 

rámci informačních a komunikačních technologií se podporuje výzkum aplikací v oblasti mobility; 

„inteligentní“ dopravní systémy a vozidla založená na IKT, umožňující rychlejší, pohodlnější a efektivní 

přepravu osob a zboží. V oblasti energetiky jsou implementovány integrované činnosti určené k 

poskytnutí silné technologické základny pro konkurenceschopná průmyslová odvětví v EU zabývající 

se palivovými a vodíkovými články pro stacionární, přenosné a dopravní aplikace nebo vyvíjet 

technologie se zaměřením na rentabilní výrobu a používání uhlíkově neutrálních paliv, zejména 

kapalných biopaliv pro dopravu. Nejvýznamnější vazba je logicky přímo v rámci tématu doprava, 

cílem je vyvíjet na základě technologického pokroku integrované, ekologičtější a inteligentnější 

panevropské dopravní systémy ve prospěch občanů a společnosti, s ohledem na životní prostředí a 

přírodní zdroje; a zajišťovat a dále rozvíjet vedoucí roli, kterou získal evropský průmysl na světovém 

trhu. 

STRATEGIE MEZINÁRODNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI 

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti má za cíl připravit Českou republiku pro budoucnost v 

globalizovaném světě. Součástí strategie je více než čtyřicet klíčových a několik stovek dílčích 
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opatření, jejichž prostřednictvím vzniknou přívětivé podmínky pro kreativní podnikání, inovace a růst. 

Strategie je také konzistentní se strategií Evropa 2020 a z ní vyplývajícím Národním programem 

reforem České republiky 2011 a také s dalšími vládními koncepčními dokumenty. Strategie 

mezinárodní konkurenceschopnosti je podle Národního programu reforem jedním z důležitých 

průřezových materiálů pro východiska hospodářské politiky a zároveň také konkretizuje opatření v 

něm obsažená. 

Hlavní aspekty ve vazbě na dopravu: 

Dopravě je věnovaná podstatná část pilíře infrastruktura. V úvodu je potvrzeno, že ekonomická 

úspěšnost státu je do značné míry definována kvalitou infrastruktury, která funguje jako páteř 

hospodářství a umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit. Kvalita propojení méně vyspělých regionů s 

ekonomickým centrem významně posiluje možnosti růstu v regionu, stejně jako je v tomto ohledu 

důležitá i jejich fyzická vzdálenost. V rámci pilíře jsou definovány také cíle s dopadem na oblast 

dopravy: 

� Vybudovat rychlejší, spolehlivější, systémově provázané a komfortnější dopravní cesty a 

dopravní služby pro konkurenceschopné prostředí země, včetně nalezení nákladově 

efektivních metod k jeho financování a posilování účinného konkurenčního prostředí v tomto 

odvětví. 

� Vytvořit systém řízení kvality údržby a rekonstrukcí dopravních cest a vysokých standardů v 

dopravě. 

Klíčové iniciativy jsou specifikovány v oblasti: 

� silniční dopravy - optimalizace zdrojové stránky rozpočtu určeného pro dopravu i při využití 

privátních zdrojů z důvodu dobudovávání páteřní sítě dálnic a rychlostních silnic a výstavbou 

obchvatů významnějších sídel na hlavních silnicích I. třídy; 

� železniční dopravy - vybudovat hlavní železniční síť pro dálkovou osobní a nákladní dopravu, 

pro městskou a příměstskou dopravu v hustě osídlených oblastech a optimalizovat síť pro 

páteřní regionální dopravu, dále podpora vzniku sítě veřejných logistických center (VLC) a 

terminálů kombinované dopravy, jako propojovacích uzlů mezi sítěmi jednotlivých druhů 

dopravy; 

� letecká a vodní doprava - realizace propojení letiště kolejovou dopravou s centrem Prahy a 

vytvoření konceptu navazujících logistických systémů, hotelových a kongresových kapacit aj., 

doporučení priorit pro splavnění jednotlivých úseků. 

Další pilíř, který se věnuje dopravě, je Trh práce. Pilíř má vazbu především na obslužnost, kdy v rámci 

klíčových iniciativ vyžaduje dostatečnou dopravní infrastrukturu z důvodu zvýšení regionální mobility 

pracovních sil. Doprava se ještě popisuje ve vazbě na kohezní politiku a cestovní ruch. 
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PROGRAMY ROZVOJE KRAJŮ 

Jednotlivé kraje mají cíle a podporu dopravy implementovány ve strategických Programech rozvoje 

krajů, obvykle v podobě samostatných kapitol věnujících se dostupnosti a obslužnosti. Některé kraje 

mají zpracovány specializované strategie pro dopravní obslužnost a rozvoj dopravní infrastruktury. 

Programy rozvoje krajů a jejich aktualizace obsahují situační analýzu a především strategii pro 

následující střednědobý časový horizont. Obvyklá východiska strategie v dostupnosti obslužnosti 

jsou: 

� Specifické vstupy vyplývající především ze silných stránek a příležitostí pro rozvoj dopravy v 

kraji. 

� Cílem je obvykle zkvalitnění dopravní infrastruktury s důrazem na páteřní komunikace a 

zajištění dopravní obslužnosti kraje regionální veřejnou dopravou. 

� Všechny kraje chápou jako nejvyšší prioritu dokončení plánovaných dálnic, rychlostních silnic, 

modernizaci silnic I. třídy a stavby obchvatů. 

� Vysokou podporu mají modernizace příměstských železničních tratí a modernizace velkých 

železničních uzlů. 

� Pokud jsou v regionu vodní cesty, je jejich modernizace též prioritou kraje, taktéž letiště je 

obvykle uvažováno k modernizaci či rozšíření. 

� Mezi priority patří rozvoj dopravní obslužnosti, obvykle formou integrovaného dopravního 

systému. 

� Prioritou je vždy údržba a opravy komunikací nižšího řádu, případně též identifikace 

nepotřebné dopravní infrastruktury ke změně jejího využití. 

DOPRAVNÍ GENERELY KRAJŮ 

Dopravní části územně plánovací dokumentace a samostatné generely dopravy poskytují obcím či 

větším celkům základní dokument specifikující realizaci opatření a projektů plynoucí z dopravních 

politik a koncepcí. Podkladem pro jejich zpracování jsou demografická, socio-ekonomická a dopravně 

inženýrská data získaná ze statistik i vlastních průzkumů. Pro účely dopravního plánování jsou poté 

pořízeny dopravní modely v potřebné podrobnosti. Řešení vedoucí k dosažení cílů příslušných 

dopravních koncepcí jsou navržena koncepčně i v potřebných detailech jednotlivých opatření. 

Výstupem jsou územní a dopravně technická řešení se zaručenou technickou i ekonomickou 

proveditelností, vyhovující nárokům dopravy bez úzkých míst z hlediska kapacity a bezpečnosti 

dopravy. 

Dostupné generely v návrhové části podporují převážně tyto tematické oblasti: kvalita dopravní 

infrastruktury, rozvoj udržitelné dopravy, bezpečnost dopravy. Specificky některé z krajů zmiňují i 

priority v oblasti vodní a letecké dopravy. Z pohledu infrastruktury se doporučují stavět nové 
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komunikace typu TEN-T a dále jen již obchvaty, popř. prvky zvyšující pasivní bezpečnost na silnicích. 

Některé dokumenty, především dopravní plány, se zaměřují pouze na popis obslužnosti ve vztahu k 

poskytovaným službám krajem. 

Z hlediska intenzity vazeb mezi oblastmi podpor OP/národních/regionálních programů a dopravních 

generelů, resp. dalších strategických materiálů týkajících se dopravy v daném kraji, je možné označit 

vazbu jako středně silnou až silnou (např. u Jihomoravského kraje). 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PŘÍSLUŠNÝCH KRAJŮ 

Všechny ZUR obsahují zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje, 

přičemž je zde vždy významná část věnována oblasti dopravní infrastruktury (silniční a železniční 

dopravy). Hlavním cílem vymezení dopravních ploch a koridorů nadmístního významu je vytvořit 

podmínky pro optimální dopravní obslužnost a dopravní situaci v kraji. V této souvislosti ZUR 

stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje v jednotlivých krajích. Tyto dokumenty lze 

považovat za podkladové materiály pro hodnocení realizovaných vs. plánovaných a očekávaných 

aktivit či dopravních projektů.  

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Doprava se uvádí jako jeden ze zdrojů znečištění (emise, hluk37 apod.). Významný je negativní vliv 

automobilové dopravy (fragmentace krajiny novými komunikacemi, hluk, emise a zánik biotopů). 

Jako velmi důležitý uvádí materiál pokračující legislativní proces integrace SPŽP do sektorových 

politik, což předpokládá dobrou spolupráci s ostatními sektory (zejména regionální a místní rozvoj, 

průmysl a obchod, doprava, zemědělství, vodní politika a lesní hospodářství). Ekonomický rozvoj 

může vést i k další kontaminaci půdy, ovzduší a vody dopravou a průmyslem (včetně problémů s 

využitím a odstraněním odpadů). 

SPŽP uvádí požadavek na "regulaci" nárůstu dopravy v ČR např. prostřednictvím postupného přesunu 

části nákladní přepravy, zejména v silniční dopravě, na druhy dopravy přijatelnější pro životní 

prostředí, jako je doprava železniční a kombinovaná. V osobní dopravě je hlavním cílem přednostně 

zajišťovat městskou a aglomerační pravidelnou dopravu veřejnou hromadnou dopravou 

prostřednictvím integrovaných dopravních systémů včetně podpory systémů park-and-ride a bike-

and-ride.   

V SPŽP jsou definována environmentální opatření v dopravě, z nichž nejdůležitější jsou např. změna 

podílu osobní a nákladní přepravy ve prospěch environmentálně šetrnějších druhů, jako je železniční, 

kombinovaná a dále veřejná osobní a cyklistická doprava; využívat především stávající silnice, popř. 

jejich koridory a omezit tím fragmentaci krajiny novými trasami a nesnižovat průchodnost krajiny pro 

živočichy; podporovat vhodná technická a infrastrukturní opatření (silniční obchvaty měst, 

protihlukové bariéry podél silnic i železničních tratí) vedoucí k minimalizaci zdravotních rizik a 

negativních vlivů na životní prostředí působených nadměrným zatížením sídel hlukem a emisemi 

škodlivých látek z pozemní dopravy; podporovat využití alternativních paliv (zejména v městské 

                                                           
37

 Rostoucí doprava, zejména automobilová, je hlavní příčinou rostoucího hluku (60 %) (SPŽP). 
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hromadné dopravě), včetně výstavby distribuční sítě tak, aby v roce 2020 činil jejich podíl minimálně 

20 %; podporovat zavádění telematických systémů, které minimalizují riziko vzniku kongescí apod. 

Obecně je možné stanovit, že SPŽP se především zaměřuje na definování problémů a opatření k jejich 

odstranění ve vztahu k dopravě, samotnou implementaci ale předpokládá prostřednictvím 

sektorových politik. 

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR 

Základním koncepčním dokumentem, který stanovuje hlavní směry vývoje sektoru doprava ve 

střednědobém horizontu je Dopravní politika České republiky, která integruje priority a cíle evropské 

dopravní politiky a národní politiky. Hlavní cíle dopravní politiky jsou: 

� Dle finančních možností dokončit do roku 2018 modernizaci tranzitních koridorů. 

� Příprava podmínek pro napojení všech krajů na kvalitní železniční síť. 

� Pokračování v přípravě železničního spojení Letiště Praha Ruzyně a širší oblasti 

severozápadního sektoru Prahy a Středočeského kraje s centrem Prahy včetně přímého 

napojení letiště na dálkovou železniční dopravu. 

� V souladu s celoevropskou koncepcí pokračování ve výstavbě úseků transevropské sítě TEN-T 

v ČR. 

� Postupné napojení všech krajů na kvalitní síť dálnic a rychlostních silnic; kapacita nově 

budovaných silnic musí odpovídat prognózovaným intenzitám provozu. 

� Zabezpečení kvalitnějšího řešení tranzitní dopravy obcemi (zklidňování dopravy, obchvaty). 

� Zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech. 

� Řešení problémů splavnosti na dopravně významných vodních cestách využívaných a dalších 

vodních cestách, jejichž rozvoj a modernizace je ve veřejném zájmu. 

� Vytváření podmínek pro modernizaci technické letištní infrastruktury veřejných letišť 

směřující ke zvýšení kapacity 

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 

Souhrnný krátkodobý koncept, dopracování cílů Dopravní politiky ČR a zpřesnění předpokládaného 

plánu uskutečňování kroků k naplnění klíčových oblastí dopravy stanovených v OP Doprava. 

STRATEGIE PODPORY DOPRAVNÍ OBSLUHY ÚZEMÍ 

Identifikace základních problémů, které ovlivňují veřejnou dopravu a hledání nástrojů pro jejich 

řešení. Cílem je vytvoření podmínek pro kvalitní a efektivní veřejnou dopravu jako nástroj zajišťování 

mobility osob v regionech, která je jedním z předpokladů udržitelného rozvoje. 
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POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 

Celostátní nástroj územního plánování, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické 

infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo ty, jež svým významem přesahují území 

jednoho kraje. Politika územního rozvoje je v souladu s hlavními dokumenty dopravního sektoru, 

zejména s Dopravní politikou ČR. 

BÍLÁ KNIHA A ITINERÁŘ DOPRAVA 2050, Evropská komise březen 2011 

Tyto dva materiály přinesly aktualizaci základních strategických vizí, které by měly být přednostně 

naplňovány v sektoru doprava během následujícího období. Cílem novelizované evropské dopravní 

politiky je poté především vybudování konkurenceschopného dopravního systému, který přinese 

vyšší bezpečnost, mobilitu a také růst zaměstnanosti. 

Hlavní aspekty ve vazbě na dopravu: 

Tzv. „Bílá kniha - Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného 

dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ byla schválena v březnu 2011 Evropskou komisí a 

identifikuje nové výzvy v tomto sektoru. Vnitřní trh dopravy EU vyžaduje zejména sjednotit dopravní 

systémy východní a západní části Evropy tak, aby plně odrážely dopravní potřeby téměř celého 

kontinentu a jeho 500 milionů občanů. Ve vazbě na potřeby zmírnění dopadů změny klimatu 

zdůrazňuje nutnost zvýšených investicí do nových technologií pro snížení emisí z dopravy (navazuje na 

tzv. ozelenění dopravy z roku 2008, „Greening transport“), tj. účinnější využívání zdrojů, např. zlepšení 

energetické účinnosti vozidel u všech druhů dopravy, vývoj a využívání udržitelných paliv a pohonných 

systémů; optimalizace výkonu multimodálních logistických řetězců, včetně většího využívání 

energeticky účinnějších druhů dopravy v případech, kdy technologické inovace mohou být 

nedostačující (např. přeprava nákladu na velké vzdálenosti); účinnější využívání dopravy a 

infrastruktury prostřednictvím zdokonalených systémů řízení dopravy a informačních systémů (např. 

ITS, SESAR, ERTMS, SafeSeaNet, RIS), moderní logistiky a tržních opatření, jako např. celkového 

rozvoje integrovaného evropského železničního trhu, zrušení omezení kabotáže, odstranění překážek 

v námořní dopravě na krátké vzdálenosti, nezkreslené stanovování cen atd. 

U dopravy na střední vzdálenosti jsou nové technologie méně vyspělé a volba druhů dopravy je 

omezenější než ve městě. Proto je třeba provést konsolidaci velkých objemů přepravy na dlouhé 

vzdálenosti, tudíž větší využívání autobusů a autokarů, železniční a letecké dopravy pro cestující a v 

případě přepravy nákladu i multimodální řešení využívající lodní a železniční dopravy na dlouhé 

vzdálenosti. Lepší výběr druhů dopravy bude důsledkem vyšší integrace modálních sítí: letiště, 

přístavy, železniční a autobusová nádraží a stanice metra by měly být stále více propojovány a 

přeměňovány na multimodální dopravní uzly pro cestující. Informační online systémy a elektronické 

rezervační a platební systémy zahrnující všechny dopravní prostředky by měly multimodální cestování 

usnadnit. 

Čistá městská doprava a dojíždění představuje v Bílé knize zvláštní část dopravy, ve které se 

zdůrazňuje, že je třeba prosazovat používání menších, lehčích a specializovanějších silničních osobních 

vozidel. Rovněž je zdůrazněno používání inteligentních dopravních systémů, které přispívají k řízení 
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dopravy v reálném čase, snižování doby dodávky a snižování přetížení na posledním úseku distribuce.  

Využívání elektrických, vodíkových a hybridních technologií snižuje nejen emise do ovzduší, ale i hluk a 

díky těmto technologiím by bylo možné přepravovat značné množství nákladu v městských oblastech 

v noci. To by zmírnilo problém přetížení během ranních a odpoledních dopravních špiček. 

EVALUAČNÍ AKTIVITY A HODNOTÍCÍ STUDIE PROBLEMATIKY SPOLEČNÉ DOPRAVNÍ POLITIKY EU 

� TEN-T / Transport infrastructure: Mid-Term Review 2007-201338 

� Evaluation of the Common Transport Policy (CTP) of the EU from 2000 to 2008 and analysis of 

the evolution and structure of the European transport sector in the context of the long-term 

development of the CTP D3 - Final Report (květen 2009) Tato hodnotící studie připravená pro 

Evropskou komisi odborným týmem Steer Davies Gleave (Velká Británie) hodnotí 

problematiku společné dopravní politiky EU v tematických sekcích zaměřené na ekonomické, 

sociální a environmentální aspekty. Hlavní závěry a zjištění této studie rovněž vypovídají o 

trendech dopravní politiky EU a jejích implikacích v praktických souvislostech. 

Hlavní aspekty ve vazbě na dopravu: 

Účelem této studie je vyhodnotit hlavní vývojové trendy v Evropském dopravním sektoru a dopravní 

politice EU v období 2000 – 2008 za účelem formulovat hlavní aspekty pro budoucnost. Ve studii se 

hodnotila míra naplnění cílů Společné dopravní politiky EU, zvláště pak cíle stanovené v roce 2001 

v Bílé knize dopravy a v roce 2006 v Mid-term Review. 

Autoři této studie doporučují pokračovat v další liberalizaci trhu dopravního sektoru za účelem 

dosažení hlavních cílů Společné dopravní politiky EU a zajištění konkurenceschopného vnitřního 

dopravního trhu. Vzhledem k tomu, že financování TEN-T je do určité míry omezené, tak je nezbytné 

vždy u každého projektu vyžadovat cost-benefit analýzu různých možností financování za použití 

konzistentních kritérií a parametrů pro hodnocení. Zvláště pak je nezbytné dostatečně reflektovat 

environmentální a sociální náklady různých modů dopravy v dané cost-benefit analýze. 

Ve studii autoři specificky zdůrazňují potřebu další podpory výzkumu v oblasti „zelené dopravy“, 

zejména pak využívání čistších paliv (cleaner fuels) a zejména pak využívání nových technologií 

v sektoru dopravy. 

Evaluační studie se ve svých závěrech rovněž věnuje kritickému posouzení dosavadních forem podpory 

TEN-T, tj. projekty, které se výhradně zaměřily pouze na tzv. tvrdou infrastrukturu („hard 

infrastructure“) a nikoliv na měkkou infrastrukturu („soft infrastructure“), která zahrnuje 

interoperabilitu a operační pravidla dopravy. Měkká infrastruktura v podobě horizontálních projektů 

tak můžou významně podpořit plnění celkových cílů Společné dopravní politiky EU (např. odstranění 

rozdílů v technických standardech v příhraničních regionech). 

                                                           
38

 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/midterm_review/doc/final_report_v_to_commission_12_04_2011.pdf  
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4.3 Stanovení oblastí podpor, které reagují na problémové analýzy 

V rámci úplnosti hodnocení nadefinovaných klastrů byly koumané klíčové oblasti dány do souvislosti 

s existující Problémovou analýzou pro sektor doprava zpracovanou MD ČR v prosinci 2011 (dále jen 

Analýza). 

Analýza MD ČR obecně stanovuje hlavní cíle budoucí podpory následovně: 

- Podpora dobudování hlavní multimodální sítě dopravní infrastruktury z hlediska evropského, 

celostátního a krajského významu včetně zajištění interoperability a vybavení moderními 

technologiemi. 

- Zajištění propojení dopravních systémů pomocí terminálů osobní a nákladní dopravy a 

podpora logistických procesů. 

- Podpora udržitelné městské mobility. 

- Podpora obnovy vozidlového parku veřejné dopravy a intermodálních jednotek nákladní 

dopravy a počátečních fází provozu linek multimodální dopravy.    

Výstupy této podkladové analýzy doporučují nadále se zabývat především oblastmi podpor 

financujících rozvoj nadřazené sítě TEN-T, ať již se jedná o opatření podporující rozvoj silniční, 

železniční, vodní či letecké infrastruktury. V souladu s výše uvedenými hlavními cíli je také podpora 

projektů zařazených do sítí TEN-T jedním z primárních doporučení Problémové analýzy MD ČR, 

přičemž Analýza navíc rozlišuje hlavní a globální síť TEN-T. Zaměření na sítě TEN-T je dáno mj. 

pravidly pro čerpání Fondu soudržnosti. V případě železnice je však možné podporovat všechny 

projekty, včetně projektů mimo TEN-T. 

Oproti závěrům Analýzy výrazně akcentujeme také další významnou podporu silnic nižšího významu 

(krajské silnice II. a III. třídy), jejichž technický stav se zatím v širším úhlu pohledu výrazně nelepší ani 

po již uskutečněných intervencích z evropských zdrojů.  

V souladu s Analýzou doporučujeme nadále intenzivně podporovat také vyšší uplatnění moderních 

telematických nástrojů jakožto opatření umožňujících postupné snižování negativních projevů silniční 

dopravy a zároveň umožňujících postupné narovnání standardů TSI v železniční dopravě. Co se týče 

budoucí podpory letecké a vnitrozemské vodní dopravy, tak lze v obou materiálech pozorovat 

výrazné průměty, obsahově se s návrhem budoucích oblastí podpor zpracovaných v Analýze 

ztotožňujeme. 

Analýza MD ČR nově doporučuje zabývat se do budoucna podporou rozvoje napájecích stanic 

alternativních energií na silniční síti. Dalším nově upřednostňovaným tématem Analýzy je také 

deklarovaná výraznější podpora rozvoje infrastruktury pro multimodální dopravu, kam patří 

především příprava a výstavba trimodálních a bimodálních terminálů, dále již diskutované vyšší 

zapojení inteligentních dopravních systémů a také zavádění aplikací družicového systému Galileo.  

Významně je také upřednostňována podpora udržitelné městské mobility, tj. podpora kolejových 

městských a příměstských dopravních systémů, intermodálních terminálů osobní dopravy a systémů 

řízení městského silničního provozu. Všechny tyto navrhované aktivity jsou v souladu s doporučeními 

této podkladové analýzy.  
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Z konkrétních doporučení je možné zdůraznit vhodnost řešení potřeb z priorit 1 a 3 OPD dohromady, 

neboť Fond soudržnosti umožňuje již financovat celou železniční síť. Výrazně také stoupá význam 

multimodálních terminálů, které jsou zařazeny nově jako součásti sítě TEN-T.    

V rámci intervencí podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj Analýza MD ČR dále 

doporučuje sledovat oblasti podpory zabývající se silniční, vodní a leteckou infrastrukturou mimo síť 

TEN-T, podporovat multimodální dopravu a také ekologicky čistý vozový park systémů veřejné 

hromadné dopravy osob. 

Návrh oblastí intervence dle zdroje financování (Analýza MD ČR) 

• Fond soudržnosti: 

o Železniční infrastruktura 

� železniční infrastruktura hlavní sítě TEN-T 

• výstavba a modernizace železničních tratí 

•    interoperabilita a nové technologie 

� železniční infrastruktura globální sítě TEN-T 

• výstavba a modernizace železničních tratí 

• interoperabilita a nové technologie  

� železniční infrastruktura mimo síť TEN-T (zejména síť celostátního významu, 

tratě pro příměstskou, městskou, aglomerační a páteřní regionální dopravu, 

tratě pro důležité tahy nákladní dopravy a tratě pro napojení míst, které jsou 

významným zdrojem nebo cílem nákladní dopravy) 

• výstavba a modernizace železničních tratí  

• interoperabilita a nové technologie 

o Silniční infrastruktura 

� silniční infrastruktura hlavní sítě TEN-T 

• výstavba a modernizace silnic a dálnic 

• ITS a nové technologie 

� silniční infrastruktura globální sítě TEN-T 

• výstavba a modernizace silnic a dálnic 

• ITS a nové technologie 

� podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti 

o Infrastruktura vnitrozemské vodní dopravy 

� výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T 

• vodní cesty 
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• RIS 

o Infrastruktura letecké dopravy 

� modernizace letišť hlavní sítě TEN-T  

� modernizace letišť globální sítě TEN-T 

o Infrastruktura pro multimodální dopravu 

� modernizace a výstavba terminálů multimodální dopravy sítě TEN-T 

(trimodální silnice-železnice-voda Děčín, Ústí n/L, Lovosice, Mělník, Praha, 

Pardubice; bimodální silnice-železnice Plzeňsko, Brněnsko, Přerovsko, 

Ostravsko). Zejména napojení na dopravní infrastrukturu železniční, silniční, 

vodní a letecké dopravy, výstavba a modernizace terminálu a jeho vybavení 

mechanismy, zavádění ITS a aplikací družicového systému EGNOS a Galileo. 

o Podpora udržitelné městské mobility 

� Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy (metro, 

tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy) 

� Systémy pro city-logistiku 

� Intermodální terminály osobní dopravy (propojovací uzly pro železniční, 

autobusovou, městskou, individuální a nemotorovou dopravu), zavádění ITS 

a nových technologií. 

� Systémy řízení městského silničního provozu 

• Evropský fond pro regionální rozvoj  

o Silniční infrastruktura 

� silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve správě státu 

� silnice ve správě samosprávy 

� komunikace pro nemotorovou dopravu 

o Infrastruktura vnitrozemských vodních cest 

� infrastruktura vnitrozemských vodních cest mimo síť TEN-T (určena zejména 

pro rekreační plavbu) 

o Podpora letecké infrastruktury mimo síť TEN-T 

o Podpora multimodální dopravy 

� modernizace a výstavba terminálů multimodální dopravy mimo síť TEN-T a 

železničních vleček 

� provozní podpora linek multimodální dopravy v počátečních fázích provozu 

(časově omezená) 

o Ekologicky čistý dopravní park 

� Podpora modernizace vozového parku veřejné hromadné dopravy 
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� Podpora modernizace a rozvoje parku intermodálních přepravních jednotek 

CEF – Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility) 

Pozn.: možnosti využití tohoto nového nástroje budou nutné specifikovat na základě detailních návrhů pro implementaci 

CEF.   

4.4 Klíčové vazby, které je nutné při nastavení podpůrných mechanismů (formulování 

dotačních nástrojů) respektovat.  

Na základě provedené analýzy zaměřené na hodnocení úspěšností současných oblastí podpory 

v kontextu vývoje a trendů v oblasti dopravy lze vymezit tematické klastry, které by měly být i nadále 

podporovány prostřednictvím veřejných intervencí. Na tomto místě je především nezbytné zdůraznit, 

že poptávka a především potřeba zkvalitňování dopravní infrastruktury, zlepšování stavu dopravní 

obslužnosti i zavádění inteligentních dopravních systémů je vysoká. Česká republika má v tomto 

ohledu stále řadu deficitů na úrovni regionů i na celostátní úrovni. Proto by měla být v období 2014+ 

nadále podporována tato hlavní témata. Nastavení počtu operačních programů i systém 

implementace bude politickým rozhodnutím, nicméně z věcného pohledu lze jednoznačně doporučit, 

aby segmentu dopravy byla věnována zvýšená pozornost a pro oblast dopravy by mělo být alokováno 

adekvátní množství finančních prostředků. Česká republika by měla plně využít všech tří hlavních 

finančních nástrojů, které se v této souvislosti pro podporu dopravy nabízejí, tj. ERDF, FS a CEF.  

4.5 Posouzení tematického průniku zkoumané podpory s národními rozvojovými 

prioritami ČR (usnesení vlády ČR 650/2011).  

Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, 

obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 vznikl na základě usnesení 

Výboru pro EU (VEU) ze dne 26. ledna 2011. 

Problematice dopravní infrastruktury je věnována celá Národní rozvojová priorita - Rozvoj páteřní 

infrastruktury. V rámci této priority byl definován cíl: vytvořit efektivně fungující dopravní, 

informační, energetickou a environmentální infrastrukturu umožňující jak zvýšení 

konkurenceschopnosti ekonomiky, tak kvalitnější život obyvatel. Priority jsou členěny do tematických 

oblastí, přičemž přímo dopravě je věnována oblast "Podpora konkurenceschopnosti zlepšením 

dopravní infrastruktury" (podpora všech oblastí podpor věnovaných dopravní infrastruktuře (evropské 

i regionální), včetně budování IDS, realizace multimodálních veřejných logistických center a pořizování 

přepravních jednotek pro intermodální dopravu, překládkových mechanismů a provozní podpory linek 

multimodální dopravy v počáteční fázi provozu). Konkrétně v rámci této národní rozvojové priority 

jde zejména o: 

1. Podporu dobudování dopravní infrastruktury celostátního a evropského významu; 

2. zajištění kvalitní dostupnosti všech krajů na transevropskou dopravní síť silniční, železniční a 

letecké dopravy;   
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3. podporu využívání optimálního druhu dopravy v nákladní dopravě samostatně nebo v jejich 

kombinaci pomocí podpory vzniku sítě veřejných logistických center včetně terminálů 

intermodální dopravy a pomocí zavádění moderních technologií ITS. 

Další významnou národní rozvojovou prioritou se vztahem k problematice dopravy je "Integrovaný 

rozvoj území", kde v tematické oblasti Posílení regionální konkurenceschopnosti jsou definovány tyto 

body: 

1. Modernizace regionální a místní dopravní infrastruktury; 

2. Podpora využívání veřejné dopravy budováním potřebné infrastruktury, informačních 

technologií a modernizací vozidlového parku; 

3. Dobudování a posílení místní a regionální infrastruktury (kromě dopravní). 

Problematika dopravy (především z pohledu dopadů na ŽP) se objevuje i v dalších národních 

rozvojových prioritách. Okrajově je věnována pozornost také podpoře dopravních systémů v rámci 

oblasti Zavádění a rozvoj digitalizace agend veřejné správy (Národní rozvojová priorita - Zvyšování 

kvality a efektivity veřejné správy). 

 V rámci SWOT analýzy jsou jako slabé stránky dále označeny: 

� nedobudovaná síť TEN-T (např. dálnice D3, železnice Praha-Linec a Praha-Norimberk), 

nedobudované celistvé úseky dálnic a rychlostních komunikací; 

� neexistence alternativního dálničního spojení Prahy a severní Moravy - R35; 

� pomalý rozvoj logistických center s vazbou na mezinárodní trhy a úspěšné průmyslové 

aktivity a služby; 

� nedostatečná dopravní obslužnost v některých regionech ve vztahu ke 

konkurenceschopnosti; 

� nedostatečný rozvoj kombinované dopravy, snižování významu železniční dopravy. 

4.6 Posouzení tematického průniku mezi navrženými tématy budoucí podpory a návrhy 

nařízení EK  

Návrhy nových nařízení ze strany EK pro programové období 2014+ (říjen 2011): 

� Obecné nařízení, které stanoví společná pravidla pro čerpání peněz z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti, Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského námořního a rybářského 

fondu (ENRF). Společná pravidla umožní jejich lepší kombinaci, což zvýší dopad činnosti EU; 

� tři samostatná nařízení pro EFRR, ESF a Fond soudržnosti; 

� dvě nařízení týkající se cíle evropské územní spolupráce a evropského seskupení pro územní 

spolupráci (ESÚS); 

� nařízení Evropského parlamentu a Rady o ustavení nástroje pro propojení Evropy; 
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� další specifické směrnice Evropské komise (např. COM (2011) 650/2 – Regulation of the 

European Parliament and of the Council on Union guidelines for the development of the 

trans-European transport network) 

Posouzení vztahu navržených témat budoucí podpory k předloženým tematickým cílům a 

investičním prioritám 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká 

společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 

(společné nařízení)  

Návrh tohoto obecného nařízení (KOM(2011) 615) stanovuje tematické cíle politiky soudržnosti 

v připravovaném programovém období v souladu se strategií Evropa 2020.  Tematický cíl č. 7 je přímo 

zaměřen na dopravu, jedná se o podporu udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových 

síťových infrastrukturách, nicméně i další stanovené cíle lze podmínit existencí funkčních a 

fungujících dopravních systémů. Návrh tohoto nařízení předpokládá vznik Nástroje pro propojení 

Evropy v oblasti dopravy, energetiky a IKT a také stanoví, že část rozpočtu Fondu soudržnosti (10 

miliard EUR) bude vyčleněna na financování hlavních dopravních sítí v rámci nástroje pro propojení 

Evropy. 

Podpora bude realizována prostřednictvím dvou cílů „Investice pro růst a zaměstnanost“ a „Evropská 

územní spolupráce“. Podpora v rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ bude poskytnuta méně 

rozvinutým regionům (regionální HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměrného HDP EU-27), 

přechodovým regionům (všechny regiony s HDP na obyvatele mezi 75 % a 90 % průměru EU-27) a více 

rozvinutým regionům (HDP na obyvatele je vyšší než 90 % průměrného HDP v EU-27). Všechny 

regiony, jejichž HDP na obyvatele byl v období 2007–2013 nižší než 75 % průměru EU-25 v 

referenčním období, ale jejichž HDP na obyvatele vzrostl na více než 75 % průměru EU-27, obdrží dvě 

třetiny svých přídělů na období 2007–2013. 

Fond soudržnosti bude podporovat členské státy, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 90 % průměru  

EU-27, při investování do dopravní sítě TEN-T a životního prostředí. 

V příloze návrhu tohoto nařízení jsou stanoveny předběžné podmínky, pro tematický cíl č. 7 se jedná o 

vypracování komplexního dopravního plánu, který v oblasti 7.1. Silniční doprava obsahuje vhodné 

stanovení pořadí důležitosti investic v rámci hlavní transevropské sítě dopravní infrastruktury (TEN-T), 

komplexní sítě (jiné investice než do hlavní sítě TEN-T) a v oblasti sekundární dopravní obslužnosti 

(včetně veřejné dopravy na regionální a místní úrovni), v oblasti 7.2 Železniční doprava pak je 

vyžadována v rámci komplexního národního dopravního plánu samostatná kapitola o rozvoji 

železniční dopravy, stanovení pořadí důležitosti investic v rámci hlavní transevropské sítě dopravní 

infrastruktury (TEN-T), komplexní sítě (jiné investice než do hlavní sítě TEN-T) a v oblasti sekundární 

dopravní obslužnosti železničního systému podle jejich příspěvku k mobilitě, udržitelnosti a 

vnitrostátním i celoevropským účinkům sítě. Investice se vztahují na mobilní majetek, interoperabilitu 

a budování kapacit. 
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Významný obsahový průnik a dopad mají vazby především k navrhovaným oblastem podpory 

týkajících se dopravní dostupnosti s tematickým přesahem do obslužnosti (odstraňování překážek v 

klíčových síťových infrastrukturách, prioritizace investic v rámci komplexního dopravního plánu) a 

životního prostředí a zdraví obyvatelstva (podpora udržitelné dopravy). 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ a o zrušení nařízení (ES) č. 

1080/2006. 

Návrh tohoto nařízení stanoví, že EFRR podporuje, mimo jiné, investice do infrastruktury poskytující 

občanům základní služby v oblastech energetiky, životního prostředí, dopravy a informačních a 

komunikačních technologií (IKT). Investiční priority v rámci tematického cíle č. 7 společného nařízení, 

tj. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách, pak jsou 

stanoveny takto: a) podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru 

prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T); b) zvyšování regionální mobility 

prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T; c) rozvoj 

nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské 

mobility; d) vytvoření komplexního, kvalitního a interoperabilního železničního systému. V rámci 

společných ukazatelů pro podporu z EFRR  (cíl „Investice pro růst a zaměstnanost) jsou uvedeny 

indikátory vztahující se jak k nově budovaným, tak i rekonstruovaným či modernizovaným železničním 

a silničním komunikacím, dále indikátor pro městskou dopravu (Zvýšení počtu cest, které pasažéři 

vykonali za použití podporovaných forem městské dopravy) a důraz na šetrné formy dopravy se váže 

na ukazatel nárůstu nákladu přepravovaného na zdokonalených vnitrozemských vodních cestách. 

Vysoká těsnost vazby a obsahový průnik má návrh nařízení s dopadem na oblasti podpory v 

tematickém klastru Obslužnost a Životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Jednoznačně je navrhována 

podpora multimodální přepravy, zvyšování mobility a v oblasti ve vazbě na životní prostředí také 

podpora udržitelné dopravy a nízkouhlíkových dopravních systémů. 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1081/2006 

ESF se zaměřuje na problematiku rozvoje lidských zdrojů, zejména ve vazbě na trh práce. Pokud jde o 

dopravu, návrh nového nařízení zdůrazňuje, že ESF by měl podporovat přechod pracovních sil na 

ekologičtější dovednosti a pracovní místa, zejména v odvětvích účinného využívání energie, 

obnovitelných zdrojů energie a udržitelné dopravy. Samotná doprava, resp. dopravní obsluha území 

sehrává významnou roli pro dojížďku do zaměstnání a do škol, tzn., že funkční dopravní systémy 

mohou výrazně ovlivnit možnosti zapojení se na trhu práce. Nicméně ESF přímo oblast dopravy jako 

takové nepodporuje.  

Tento návrh nařízení není určen pro investice v oblasti dopravy, ale z pohledu sekundárních dopadů 

je nutné vidět vazbu a možné synergické efekty na obslužnost ve vztahu k mobilitě obyvatel. 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1084/2006  
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Návrh tohoto nařízení stanovuje úlohu Fondu soudržnosti a rozsah jeho podpory s ohledem na cíl 

„Investice pro růst a zaměstnanost“. V oblasti dopravy FS navazuje na tematický cíl č. 7 společného 

nařízení, tj. podporování udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových 

infrastrukturách, a to a) podporou multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru 

prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě; b) rozvojem nízkouhlíkových dopravních 

systémů šetrnějších k životnímu prostředí včetně podpory udržitelné městské mobility; c) rozvojem 

komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů. Projekty v oblasti 

transevropské dopravní sítě financované Fondem soudržnosti mají respektovat hlavní směry přijaté 

rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 7. července 2010 o hlavních 

směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Za účelem soustředění úsilí by měla být dána 

přednost projektům společného zájmu vymezeným v uvedeném rozhodnutí. 

Návrh nařízení má vazbu na již zmíněný požadavek prioritizace plánovaných investic v oblasti 

dopravní infrastruktury, obslužnosti a provazuje tuto prioritizaci s rozhodnutím Evropského 

parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 7. července 2010 o hlavních směrech Unie pro rozvoj 

transevropské dopravní sítě.  

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce 

Nařízení stanoví oblast působnosti EFRR s ohledem na cíl Evropská územní spolupráce, a to ve třech 

dimenzích - přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Z nařízení nevyplývá přímá 

podpora dopravě, nicméně z toho, jak jsou definovány cíle spolupráce, je vazba, zejména na dopravní 

obslužnost v oblasti přeshraniční spolupráce, zřejmá.  Cílem přeshraniční spolupráce by mělo být 

řešení společných problémů určených společně v pohraničních regionech (jako je špatná dostupnost, 

nevhodné podnikatelské prostředí, nedostatek sítí mezi místními a regionálními správami, výzkum a 

inovace a zavádění informačních a komunikačních technologií, znečištění životního prostředí, 

předcházení rizikům, záporné postoje vůči občanům sousední země) a využití nevyužitého potenciálu v 

pohraniční oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a klastrů pro výzkum a inovace, integrace 

přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi univerzitami nebo zdravotnickými centry) a zároveň 

prohlubování procesu spolupráce za účelem celkově harmonického rozvoje Unie.  

Jak již bylo zmíněná v návrhu nařízení není přímo definována vazba na dopravu, resp. na některé z 

relevantních oblastí podpory. Přesto je možné najít obsahový průnik k problémům přeshraničních 

regionů, kde je uvedena i špatná dopravní dostupnost. 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci 

(ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a provádění takovýchto seskupení 

Z nařízení vyplývá, že cílem ESÚS je usnadnit a podporovat územní spolupráci, včetně jednoho nebo 

více typů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, mezi jeho členy za účelem posílení 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Dosavadní zkušenosti se zřizováním ESÚS dokládají, že se 

tento právní nástroj využívá rovněž pro spolupráci při provádění dalších evropských politik, tzn. včetně 

politiky dopravní. 



 

116 
 

Obdobně jak "Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení 

Rady (ES) č. 1084/2006" je tento návrh nařízení spíše směřován do podpory koncepčního přístupu a 

formulování koncepčních dokumentů. 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ustavení nástroje pro propojení Evropy (Proposal 

of Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe 

Facility) – COM(2011) 665/3 

Návrh tohoto nařízení ustanovuje nový nástroj pro propojení Evropy, který by měl maximalizovat 

potenciál růstu prostřednictvím synergií mezi dopravní, energetickou a telekomunikační politikou a 

jejich implementací. Což by mělo zlepšit efektivitu intervencí EU. V oblasti dopravy by měl tento 

nástroj „přispět k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění prostřednictvím 

rozvoje moderních a vysoce výkonných transevropských sítí.“ Finanční prostředky pro tento nástroj 

pro období 2014-2020 jsou navrhovány ve výši 50 mld. EUR, z toho 21,7 mld. EUR pro dopravu. 10 

mld. EUR bude vyčleněno v rámci Fondu soudržnosti pro financování hlavních dopravních sítí. 

Z hlediska rozvoje dopravy v České republice s využitím prostředků EU je důležité, že návrh tohoto 

nařízení obsahuje také přílohu se seznamem předem určených projektů v rámci páteřních dopravních 

sítí. V tomto návrhu však nefigurují některé, z hlediska ČR velmi důležité dopravní směry (např. Praha 

– České Budějovice – Rakousko).  

Významný návrh nařízení, který z pohledu doporučení již definuje seznam dopravních investic a tím 

má vazbu na ostatní návrhy nařízení. Vazba je zde především na oblasti podpory v rámci klastru 

Dostupnost, ale s přesahem do všech ostatních klastrů. 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o směrnicích EU pro rozvoj transevropské dopravní 

sítě (Proposal of Regulation of the European Parliament and of the Council on Union guidelines for 

the development of the trans-European transport network) - COM (2011) 650/2 

Realizace transevropské sítě by měla probíhat ve dvou dimenzích – páteřní/hlavní síť a komplexní síť. 

Podle návrhu tohoto nařízení by měla komplexní dopravní síť v EU fungovat do 31.12.2050. Páteřní 

dopravní síť by měla být prioritně realizována do 31.12.2030. Směrnice by měly vytvářet rámec pro 

identifikaci projektů společného zájmu, který mohou sdílet nejen členské země EU, ale i EU se zeměmi 

sousedícími. Návrh nařízení dále určuje, z čeho se skládá transevropská dopravní síť, definuje důležité 

pojmy, stanovuje cíle transevropské dopravní sítě a zásadní principy její realizace.  

Obsahový průnik má návrh nařízení s oblastmi podpory ve vazbě na dostupnost a obslužnost. Cílem 

ve vztahu k dopravní obslužnosti, ale sekundárně i k dostupnosti je zajistit, aby se do roku 2050 

převážná většina evropských občanů a podniků nacházela nejdále 30 minut cesty od hlavní sítě. 

Důsledkem budování méně rozsáhlé sítě bude i nižší počet investic v rámci období do roku 2030. Z 

pohledu dalších oblastí dopravy je nutné uvést průnik s klastrem "Inteligentní dopravní systémy a 

moderní technologie", kdy je vymezena podpora provádění systémů řízení dopravy, které umožní 

optimalizovat využití infrastruktury a – zvýšením efektivity – snížit emise CO2. V technických 

požadavcích na hlavní síť je přímo definována potřeba sjednotit/modernizovat systémy řízení vlaků a 

„inteligentních“ dopravních systémů. 



 

117 
 

4.7 Hodnocení rozsahu a kvality dopravní sítě v územním průřezu (vazba na 

konkurenceschopnost) 

Východiska 

Z pohledu stanovení návrhů a doporučení a ve vazbě na posouzení z hlediska vlivu na zvyšování 

mobility výrobních faktorů, podpory ekonomických aktivit a tím i zlepšování kvality života obyvatel v 

regionech (krajích) je nutné vnímat tři tematické roviny: 

1. evropská (prosazovaná především díky návrhům a následné realizaci nařízení Evropského 

parlamentu a Rady): 

� konkrétně se jedná o návrh nařízení39, který stanovuje vytvoření hlavní a komplexní 

dopravní sítě TEN-T. Hlavní síť TEN-T bude podporovat komplexní síť tras, které 

budou na hlavní síť navazovat na úrovni regionů a členských států. Tuto část budou 

hradit především členské státy za pomoci některých možností financování, které jsou 

na podporu dopravy a regionů k dispozici na úrovni EU, včetně nových inovačních 

nástrojů financování. Cílem je zajistit, aby se do roku 2050 převážná většina 

evropských občanů a podniků nacházela nejdále 30 minut cesty od hlavní sítě. 

2. národní (implementovaná v nařízeních vlády a koncepčních materiálech, především 

Ministerstva Dopravy ČR): 

� především se jedná o nově zpracovávanou Dopravní sektorovou strategii, která by 

měla být dokončena na přelomu rok 2012 a 2013, dále nařízení vlády UV 650/2011. 

3. krajská (ustanovená v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) a v programech rozvoje krajů (PRK)). 

Rozsah a kvalita tuzemských dopravních sítí 

Silniční doprava se na úrovni ČR v současnosti prezentuje vysokou hustotu silniční sítě. Základní síť 

dálnic a rychlostních silnic však stále není dokončena a neodpovídá skutečným potřebám. Některá 

krajská centra stále nemají kvalitní napojení na síť dálnic a rychlostních silnic. Důležitou a 

nenahraditelnou funkcí silniční dopravy je plošná obsluha území a nákladní doprava na krátké 

vzdálenosti. K tomu je zapotřebí kromě kapacitních silniční komunikací mít rovněž kvalitní síť 

regionálních a místních silnic. Hustota této sítě je sice dostatečná, její technický stav je ale naprosto 

nevyhovující, přičemž zaznamenáváme její trvale se zhoršující stav. V posledních 20 letech došlo 

v České republice k prudkému nárůstu objemu silniční dopravy a to jak nákladní, tak osobní. Pokud 

jde o předpokládané trendy, v období do roku 2020 lze očekávat pokračování růstu přepravy v oblasti 

osobní individuální dopravy. V nákladní silniční dopravě je možný nárůst výkonů o dalších 30 – 40 % 

do roku 2020. Železniční doprava je v současnosti reprezentována infrastrukturou o délce přibližně 

9 500 km železničních tratí, což je vzhledem k rozloze území ČR jedna z nejhustějších železničních sítí 

na světě. Na druhou stranu pouze zhruba 31 % délky vybudovaných tratí je elektrizovaných. V roce 

1993 bylo zahájeno postupné budování 4 tranzitních železničních koridorů tvořících páteřní síť jak z 

                                                           
39

 Evropského parlamentu a Rady o směrnicích EU pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Proposal of 
Regulation of the European Parliament and of the Council on Union guidelines for the development of the 
trans-European transport network) - COM (2011) 650/2. 
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hlediska vnitrostátní dopravy, tak z hlediska tranzitní dopravy a napojení ČR na klíčové železniční tahy 

v sousedních zemích. Dokončeny byly, s výjimkou několika úseků, zatím I. a II. koridor (Děčín – Praha 

– Pardubice – Brno – Břeclav a Břeclav – Hodonín – Přerov – Ostrava). V následujícím období bude 

nutné věnovat pozornost zejména modernizaci a přestavbě hlavních železničních uzlů a dobudování 

dalších dvou koridorů, které je plánováno v horizontu let 2012 – 2016. I přes výstavbu železničních 

koridorů zůstává konkurenceschopnost železniční dopravy vůči dopravě silniční omezena pouze na 

vybrané relace. Letecká doprava disponuje v České republice poměrně hustou sítí civilních letišť. Ve 

většině případů se nicméně jedná o regionální letiště menšího významu, která mají často i rekreační 

nebo sportovní charakter. Mezi významná letiště z pohledu dopravy lze jednoznačně zařadit 

mezinárodní letiště v Praze Ruzyni a dále mezinárodní letiště v Brně, Ostravě, Karlových Varech a 

Pardubicích, která jsou ve vlastnictví krajů. Jediným významným letištěm, které je dosud v majetku 

státu, je letiště Praha Ruzyně. Vnitrozemská vodní doprava je na úrovni ČR reprezentována 

především nákladní dopravou, dále osobní dopravou pro rekreační účely a provozováním přívozů. 

Podíl na přepravním trhu tvoří pouze necelé jedno procento z celkového objemu nákladní přepravy. 

Přírodní podmínky v České republice umožňují plavbu pouze na dvou vodních cestách – Labsko-

vltavské vodní cestě a Baťově kanálu na Moravě, který ale slouží jen pro rekreační dopravu. 

Vnitrozemská vodní doprava, pokud jde o samotný provoz, má relativně malé dopady na životní 

prostředí a vykazuje vysokou bezpečnost provozu. Dnešní nízké využití vodní nákladní dopravy je na 

labsko - vltavské vodní cestě dáno zejména nespolehlivostí (velká závislost na celkové hydrologické a 

vodohospodářské bilanci v celém povodí řek). Tento problém by mělo vyřešit vybudování plavebního 

stupně Děčín, jakožto plavebně úzkého místa na transevropské dopravní síti TEN-T.  

Dopravní dostupnost ve vazbě na konkurenceschopnost a mobilitu výrobních faktorů 

Dopravní infrastruktura není budována samoúčelně, její rozsah a kvalita, stejně tak i dopravní služby 

na ní poskytované jsou hlavním předpokladem pro rozvoj jiných oblastí (národních rozvojových 

priorit). Takovou prioritou je především zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky na celostátní i 

regionální úrovni. Nedostatečná kvalita tuzemských infrastrukturních sítí dnes produkuje vysoké 

externality (z důvodů kongescí, vyšších dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví, vysoké 

nehodovosti). Tato situace v konečném důsledku poškozuje konkurenceschopnost státu i 

jednotlivých regionů. Investoři jsou ochotni investovat zejména v těch regionech, kde mají nejlepší 

podmínky. Pokud je tedy dopravní infrastruktura v některém státu nebo regionu kvalitnější, je to 

jeden z důvodů zvýšeného zájmu investorů. Na druhou stranu platí, že investice do infrastruktury 

samotné nejsou dostačující a při zaostávání rozvoje v jiných oblastech (vzdělání, trh práce, poškozené 

životní prostředí atd.) může kvalitní infrastruktura naopak region poškodit, neboť umožní odliv 

pracovní síly do sousedních regionů s lepšími podmínkami, a zároveň snazší dovoz hotových výrobků 

na úkor podnikatelských aktivit v řešeném regionu. Pokud jde o vazby dopravní infrastruktury na 

tematické okruhy, k nejvýznamnějším patří vliv na konkurenceschopnost podniků a trh práce, a to 

z několika hledisek: 

o Kvalitní dopravní infrastruktura umožňuje snižovat přepravní a logistické náklady 

v průběhu výroby i v procesu distribuce výrobků, a tím zvyšovat konkurenceschopnost 

českých podniků. Z tohoto pohledu jsou důležité všechny druhy dopravy ve své 

kombinaci, včetně systému logistických center. 
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o Kvalitní dopravní infrastruktura umožňuje díky pravidelným dodávkám snižovat stavy 

zásob. 

o Kvalitní dopravní infrastruktura umožňuje podnikům přijímat zaměstnance ze širšího 

okolí, a tím zkvalitnit výběr zaměstnanců. To má ve svém důsledku dopad i na efektivitu 

trhu práce. 

o Kvalitní infrastruktura umožňuje přístup na světové trhy a diverzifikaci podnikání. 

S ohledem na aktuální stav dopravních sítí ČR se dá konstatovat, že dopravní dostupnost je pro 

všechny regiony zajištěna, avšak ne v dostatečné kvalitě. To je jednou z příčin nerovnovážného 

postavení regionů, neboť kvalita dopravní dostupnosti je jedním z aspektů konkurenceschopnosti 

regionů40. Pokud  bude návrh nařízení o hlavních směrech pro rozvoj TEN-T přijat ve stávající podobě, 

bude Česká republika vázána závazkem do roku 2030 dobudovat dopravní infrastrukturu tzv. hlavní 

sítě TEN-T, a to multimodálně v oblasti železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, a zároveň musí 

zajistit provázanost těchto sítí v multimodálních uzlech. Do roku 2050 by pak měla Česká republika 

závazek dobudovat zbývající část sítě TEN-T (tzv. globální síť). Nedokončení hlavní sítě TEN-T je 

vnímáno jako jedna z hlavních překážek jednotného evropského obchodu, nedokončení globální 

sítě pak znamená znevýhodnění dotčených makroregionů na úrovni NUTS II. Vzhledem k finanční 

náročnosti na straně jedné a významu dopravní infrastruktury na straně druhé, není veřejný sektor, 

zejména v současné ekonomické situaci, schopen sám zajistit dobudování základních 

infrastrukturních sítí. Bez strukturální výpomoci proto reálně hrozí zvětšení rozdílů v kvalitě dopravní 

infrastruktury v porovnání se sousedními státy, což bude mít výrazný vliv nejen na 

konkurenceschopnost jednotlivých tuzemských regionů, ale v konečném důsledku na 

konkurenceschopnost celé ČR. 

5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ROK 2014+ 

5.1 Věcné doporučení zaměřené na priority v oblasti dopravy 

Na základě výše uvedených poznatků je zřejmé, že investice v oblasti dopravní infrastruktury je 

nezbytné udržet i v období 2014+. Cílem by mělo být dobudování hlavní multimodální sítě dopravní 

infrastruktury z hlediska evropského, celostátního a krajského významu a především kvalitativní 

posunutí silniční infrastruktury na vyšší úroveň (zvyšování stavebně-technického stavu, údržba 

komunikací apod.). Hustota silniční sítě je na evropské poměry vysoká, ale kvalita dopravní 

infrastruktury je podprůměrná.  

Naznačený cíl a věcné zaměření priorit v oblasti dopravní infrastruktury lze doložit celou řadou vazeb 

na strategické dokumenty národní i evropské úrovně. Příkladem je Strategie 2020 zdůrazňující 

koordinované strategické projekty v oblasti silniční dopravní infrastruktury, Národní program 

reforem (zdůrazňující podporu konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury), Strategie 
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 Důležitým faktorem regionální ekonomické konkurenceschopnosti dle studie Berman Group (vypracovanou 
pro Czechinvest a věnující se regionální hospodářské konkurenceschopnosti) jako jeden ze závěrů uvádí, že 
moderní infrastruktura je faktorem umožňujícím (nikoli generujícím) ekonomický rozvoj. Nedostatečná nebo 
zastaralá infrastruktura podstatně snižuj investiční atraktivitu regionů a měst a tím jejich konkurenceschopnost. 



 

120 
 

mezinárodní konkurenceschopnosti, Politika územního rozvoje České republiky, Strategie 

regionálního rozvoje ČR apod. 

Vyhodnocení úspěšnosti stávajících oblastí podpory ve vztahu k budoucímu období 2014+ 

OPD: 1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů  

Proplaceno dosud bylo 59,7 % celkové alokace, přičemž projekty s vydaným Rozhodnutím/ 

podepsanou smlouvou jsou na úrovni 80,6 % alokace. Klíčovým indikátorem je indikátor 370701 

Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T. V rámci plnění závazku je prozatím dosaženo 

naplnění indikátoru 370701 ve výši 39,58 %. Dalším důležitým ukazatelem je indikátor 370702 Délka 

rekonstruovaných železničních tratí TEN-T dle rozhodnutí 884/2004/ES. V souvislosti 

s rekonstruovanými železničními úseky je míra naplnění 44,73 % a lze očekávat úspěšné naplnění 

hodnoty indikátoru (jelikož v systému MSC se jedná o rok staré hodnoty). V souvislosti s nastavením 

priorit v období 2014+ lze jednoznačně doporučit pokračování této intervence. 

OPD: 1.2. Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s 

Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů 

K datu 4.1.2012 bylo v rámci zkoumané oblasti podpory kryto smlouvou a dodatky 60,7 % celkové 

alokace, tj. projekty v hodnotě 2 077,4 mil. Kč. Celková hodnota dosud podaných žádostí (celkové 

veřejné zdroje žádost) je v současnosti na úrovni 2 570,5 mil. Kč, což představuje cca 75,1 % celkové 

alokace. Proplaceno dosud bylo 31,7 % prostředků, což odpovídá částce 1 086,1 mil. Kč. Proplacené 

finance naznačují zpoždění. Zásadní indikátory hodnotící tuto oblast podpory vykazují převážně 

nulové hodnoty. Pouze v rámci indikátoru 370100 Počet projektů podporujících dopravu a dopravní 

infrastrukturu lze konstatovat naplnění na 10 procent a to díky realizaci 4 z 20 plánovaných projektů. 

Dle vyjádření ŘO je potřeba projekty v programu OPD hodnotit dle indikátorů nastavených pro celou 

prioritní osu. V období 2014+ by měly dopravní projekty zajišťující interoperabilitu na tuzemských 

tratích zcela jistě pokračovat.  

OPD: 2.2. Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy 

Finanční prostředky v oblasti podpory 2.2 jsou určeny k zajištění rozvoji inteligentních dopravních 

systémů v silniční dopravě. Tuto oblast podpory není v současné chvíli možné hodnotit z jakéhokoliv 

úhlu pohledu, neboť zpracovatel nedisponuje aktuálními daty ani informacemi o možných projektech 

zařazených či uvažovaných v předmětné oblasti podpory. Důvodem tohoto stavu je dle vyjádření ŘO 

celkové přezávazkování prioritní osy 2. I přes uvedené je třeba tuto oblast podpory doporučit také do 

navazujícího programového období. 

OPD: 2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T 

K lednu 2012 bylo podáno 10 žádostí na projekty zaměřené na rozvoj dálniční a silniční sítě TENT-T. 

Všechny tyto žádosti v celkové hodnotě 72,1 mld. Kč byly schváleny ke spolufinancování (155,3 % 

alokace). Devět ze schválených projektů je vzhledem ke své finanční náročnosti (náklady na projekt 

přesahují 50 mil. EUR) považováno za velké projekty. Všechny dostupné hodnoty předaných 

indikátorů oblastí podpor jsou na nulové úrovni. Dle vyjádření ŘO je potřeba projekty v programu 
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OPD hodnotit dle indikátorů nastavených pro celou prioritní osu. Pro období po roce 2014+ 

doporučujeme pokračovat v této intervenci. 

OPD: 3.1 Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN- T 

Dosud bylo proplaceno 31,7 % alokace, přičemž závazkovaných je jen cca 37 % předpokládaných 

financí. S ohledem na harmonogram programovacího období lze identifikovat stav poptávky v OP 3.1 

jako problematický. Z pohledu řešitelů je však nezbytné nadále pokračovat v podobných 

projektových aktivitách zlepšování dostupnosti na železniční síti i mimo síť TEN-T. 

OPD: 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T 

Bylo předloženo 48 žádostí na projekty zaměřené na rozvoj silnic I. třídy mimo TEN-T. Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace bylo vydáno na 43 projektů v hodnotě 35,2 mld. Kč (110,9 % alokace oblasti 

podpory). I pro následující programové období je potřebné pokračovat v podobných projektových 

aktivitách zlepšování dostupnosti i mimo síť TEN-T. 

OPD: 5.1 Rozvoj sítě metra v Praze 

K datu 4.1.2012 nebyl kryt smlouvou žádný objem z celkové alokace. Čerpání je tedy dle metodiky 

MMR ve stavu s velmi špatnou perspektivou naplnění. Z alokovaných zdrojů prozatím nebyla 

proplacena jediná koruna. Celková hodnota dosud podaných žádostí (celkové veřejné zdroje žádost) 

je v současnosti na úrovni 18 414,8 mil. Kč, což představuje cca 203,4 % celkové alokace. I přes 

aktuální vývoj předmětné oblasti podpory je nezbytné v následujícím období zajistit její pokračování. 

OPD: 5.2 Zavádění systémů řízení a regulace v Praze 

K datu 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 122,9 % celkové alokace, tj. projekty v hodnotě 1 

236,1 mil. Kč. Čerpání je tedy nad plánovaný rámec. Proplaceno dosud bylo 64,8 % prostředků, což 

odpovídá částce 652,3 mil. Kč. Proplacené finance taktéž odpovídají postupu nad plánovaný rámec. 

Finančně ukončen je zatím 1 projekt. Zbývající projekt je ve stavu realizace. Dopadový indikátor 

373110 Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí je v tuto chvíli 

nezhodnotitelný. U zbylých dvou indikátorů je možné konstatovat poloviční naplnění v kolonce 

dosažená hodnota (indikátor 370100) a téměř poloviční (indikátor 371202) v téže kolonce. S ohledem 

na rok staré informace o naplnění těchto indikátorů lze konstatovat vcelku bezproblémový postup 

projektů. Pro navazující programové období je třeba doporučit další aktivity na poli zavádění 

moderních systémů řízení automobilové dopravy nejen v Praze, ale ve všech velkých městech ČR. 

OPD: 6.1. Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a 

přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD 

K datu 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky jen 13,1 % celkové alokace, tj. projekty v hodnotě 

31,1 mil. Kč. Čerpání z pohledu metodiky MMR není dobře naplňováno. Proplaceno dosud bylo 

13,1 % prostředků, což odpovídá částce 31,1 mil. Kč. Celková hodnota dosud podaných žádostí 

(celkové veřejné zdroje žádost) je v současnosti na úrovni 768,6 mil. Kč, což představuje cca 328,8 % 
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celkové alokace. Vzhledem k vysoké poptávce41 doporučujeme v nastaveném trendu pokračovat i 

v nacházejícím programovém období. 

OPD: 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T 

Ve smyslu finančního čerpání a celkové absorpční kapacity se jedná o bezproblémovou oblast 

podpory, jelikož již bylo proplaceno 89,6 % celkové alokace a závazkovaných je cca 111 %. Věcné 

hodnocení v oblasti infrastruktury pro rozvoj vnitrozemské vodní dopravy není možné provést na 

základě indikátorů oblasti podpory. Dle vyjádření ŘO je potřeba projekty v programu OPD hodnotit 

dle indikátorů nastavených pro celou prioritní osu.. Po důkladném zvážení poptávky a potřebnosti 

doporučujeme naplánovat dílčí prioritu v období 2014+ opět v tomto směru. 

OPD: 6.3. Podpora modernizace říčních plavidel 

K datu 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky jen 6,8 % celkové alokace, tj. projekty v hodnotě 15,9 

mil. Kč. Čerpání z pohledu metodiky MMR tedy není naplňováno, perspektiva konečného naplnění 

není dobrá. Proplaceno dosud bylo 3,1 % prostředků, což odpovídá částce 7,3 mil. Kč. Celková 

hodnota dosud podaných žádostí (celkové veřejné zdroje žádost) je v současnosti na úrovni 130,3 

mil. Kč, což představuje cca 55,8 % celkové alokace. Poptávka je tedy v souladu s předpokladem. Pro 

navazující programové období doporučujeme zvážit pokračování. 

OPŽP: 2.1. Zlepšení kvality ovzduší, 2.2. Omezování emisí  

V datech předaných zadavatelem ze systému MSC2007 se v rámci oblasti podpory 2. Zlepšování 

kvality ovzduší a snižování emisí nachází cca 1400 registrovaných projektů v hodnotě cca za 35 680 

mil. Kč. Zazávazkovaných projektů s uzavřenou smlouvou je však pouze za 1 531 mil. Kč (4,3 

procenta). Několik desítek z těchto projektů má vztah k dopravě, respektive k navrženému klastru 

Životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Věcné hodnocení pokroku však není možné provést, neboť 

data v MSC2007+ vykazují u všech indikátorů nulovou hodnotu. S ohledem na uvedené 

doporučujeme pozdější podrobné vyhodnocení (po naplnění příslušných indikátorů) a současně 

zvážení pokračování obdobných aktivit ve vztahu k dopravě i v období 2014+, resp. zařazení 

samostatné oblasti podpory věnující se problematice ve vtahu k dopravě. 

ROP SZ: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu 

 Z hlediska finančního pokroku není oblast podpory významně ohrožena. Poptávka je značná a 

v samotném čerpání finančních prostředků nejsou problémy. Z hlediska věcného pokroku lze 

upozornit na nízké naplnění indikátoru 610101, který charakterizuje výstavbu nové silniční 

infrastruktury a je nyní naplněn pouze z 9 %. V souvislosti s nastavením priorit v období 2014+ lze 

jednoznačně doporučit pokračování podobné intervence a projektových aktivit i v příštím období, 

jelikož nedostatky ve stavu a kvalitě dopravní obslužnosti jsou v tomto regionu stále patrné. 

ROP SZ: 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu  

Z hlediska finančního pokroku není oblast podpory významně ohrožena. Celkově je kryto smlouvou a 

dodatky 84,1 % alokace, což je vzhledem k fázi programové periody v plánovaném rámci. Z hlediska 
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 Nově jsou multimodální terminály jsou nově součástí sítě TEN-T. 
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věcného pokroku lze upozornit na neplnění indikátoru 610247 Počet nově pořízených 

nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě, který má stále nulovou hodnotu. I přes tyto nedostatky 

lze doporučit pokračování návazných projektových aktivit spojených s rozvojem dopravní obslužnosti 

v období 2014+. 

ROP MS: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury    

Z hlediska finančního pokroku není oblast podpory významně ohrožena. Z hlediska věcného pokroku 

lze upozornit na neplnění indikátoru 610110 a 610101, které jsou na úrovni 7 % resp. 13 %. V případě 

indikátoru 610101 lze upozornit na jeho nevhodné zvolení. V příštím období 2014+ doporučujeme 

ponechat pouze indikátor vyjadřující celkovou délku nových a zrekonstruovaných komunikací. 

Z obsahového hlediska by měly podobné projektové aktivity v oblasti dopravní infrastruktury 

pokračovat, jelikož region má stále relativně deficit ve stavu a kvalitě dopravní infrastruktury. 

ROP MS: 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava    

K 4.1.2012 bylo kryto smlouvou a dodatky 35,3 % alokace, což může vést k problémům s čerpáním na 

konci programového období. Proplaceno doposud bylo jen 13,7 % prostředků a je patrné, že čerpání 

se opožďuje. Z hlediska finančního i věcného pokroku lze očekávat, že oblast podpory může mít 

problémy s požadavky programu. Po roce 2014+ doporučujeme pokračovat v této intervenci pouze 

za předpokladu zcela jasné poptávky a potřeby projektových aktivit spojených s rozvojem 

dostupnosti letiště Ostrava. Tím by měly být eliminovány stávající problémy. 

ROP MS: 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti    

Z hlediska finančního i věcného pokroku nelze očekávat problémy. Poptávka po projektech je vyšší 

než dostupné možnosti financování a hodnoty indikátory směřují k úspěšnému naplnění požadavků. 

Z tohoto důvodu doporučujeme v období 2014+ pokračovat v projektových aktivitách směřujících do 

rozvoje dopravní obslužnosti regionu.  

ROP MS: 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení   

Oblast podpory je již v současnosti úspěšně vyčerpaná. Jedná se o specifické téma v oblasti dopravní 

intervence. Doporučujeme vypracovat analýzu poptávky a následně stanovit další priority v této 

oblasti. Z hlediska finančního pokroku se jednalo o bezproblémovou oblast podpory.  

ROP JV: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu    

Z hlediska finančního pokroku není oblast podpory nijak ohrožena a budou bez problému naplněny 

všechny závazky. V současnosti je kryto smlouvou a dodatky 80,4 % alokace, což je vzhledem k fázi 

programové periody v plánovaném rámci. Proplaceno doposud bylo 62,1 % prostředků, což také 

odpovídá aktuálnímu stavu programovacího období. Z hlediska relevantního indikátoru 610100 Délka 

nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem lze konstatovat úspěšné naplnění indikátoru 

(116 %). Nicméně z regionálních analýz a strategií je patrný stálý deficit financí v této oblasti. Proto 

důvodu doporučujeme v období 2014+ pokračovat v nastavených aktivitách. 

ROP JV: 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy      
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Z hlediska finančního pokroku není oblast podpory nijak ohrožena a budou bez problému naplněny 

všechny závazky. Z hlediska naplnění indikátorů lze komentovat dostupná data z MSC2007+. Všechny 

relevantní indikátory 610205, 610211 a 610241 jsou již nyní nad požadovanou cílovou hodnotou. 

V oblasti dopravní obslužnosti je ještě stále potřeba financovat obnovu vozového parku i výstavbu a 

rekonstrukci dopravních (přestupních) terminálů a proto doporučujeme v pokračování nastavených 

aktivit i v období 2014+.  

ROP JV: 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob   

Z hlediska finančního ani věcného pokroku není oblast podpory nijak ohrožena a budou bez 

problému naplněny všechny závazky. Věcný komentář je shodný jako pro OP 1.2 (ROP JV) 

ROP JV: 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu   

Z hlediska finančního pokroku není oblast podpory nijak ohrožena a budou bez problému naplněny 

všechny závazky. Relevantní indikátor 610111 Délka nově vybudovaných cyklostezek je na úrovni 

135 %, což znamená úspěšně naplněné požadavky výstupů. Jedná se o populární opatření, které bude 

mít svůj význam i v následujících letech. Po důkladném zvážení poptávky a potřebnosti 

doporučujeme naplánovat dílčí prioritu v období 2014+ opět v tomto směru. 

ROP SM: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura    

V současnosti je smlouvou a dodatky kryto 65,7 % alokace. Proplaceno doposud bylo 57 % 

prostředků, což odpovídá aktuálnímu stavu programovacího období.  Z hlediska relevantního 

indikátoru 610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem lze konstatovat 

úspěšné naplnění indikátoru, které odpovídá aktuálnímu stavu dopravní infrastruktury (67 %). 

Z hlediska finančního ani věcného pokroku tedy není oblast podpory nijak ohrožena a budou 

pravděpodobně naplněny všechny závazky. Současně existují reálné potřeby v oblasti zkvalitňování 

technického stavu i dílčí výstavby dopravní infrastruktury v regionu. V období 2014+ bude tedy 

potřeba nadále pokračovat v podobných projektových aktivitách. 

ROP SM: 1.2 Veřejná doprava    

Z hlediska finančního pokroku není oblast podpory nijak ohrožena a budou pravděpodobně naplněny 

všechny závazky. V případě věcného plnění je nezbytné upozornit na prozatímní nedostatečné plnění 

vybraných indikátorů. Relevantní indikátory 610212 a 610241 bohužel zatím nejsou naplnění dle 

požadavků (prvně jmenovaný indikátor je na úrovni 20 % a v druhém případě dokonce 0 %). Po 

zjištění důvodů nedostatečného plnění indikátorů doporučujeme vyhodnotit další priority pro období 

2014+. Z pohledu řešitelů je nezbytné nadále pokračovat v podobných projektových aktivitách 

zlepšování dopravní obslužnosti a veřejné dopravy.  

ROP SM: 1.3 Bezmotorová doprava   

Z hlediska finančního ani věcného pokroku není oblast podpory v tomto regionu nijak ohrožena a 

budou pravděpodobně naplněny všechny závazky. Jedná se o populární opatření, které bude mít svůj 

význam i v následujících letech. Po důkladném zvážení poptávky a potřebnosti doporučujeme 

naplánovat dílčí prioritu v období 2014+ opět v tomto směru. 
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ROP SV: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury    

Z hlediska finančního ani věcného pokroku není oblast podpory nijak ohrožena a budou 

pravděpodobně naplněny všechny závazky. Z hlediska naplnění indikátorů lze komentovat dostupná 

data z MSC2007+. Z hlediska relevantních indikátorů 610101 a 610102 Délka nových a 

rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem lze konstatovat úspěšné naplnění obou indikátorů již 

v současné době (98, resp. 75 %). V regionu soudržnosti Severovýchod však nadále existuje významná 

poptávka a potřeba financovat rozvoj regionální silniční infrastruktury a proto doporučujeme 

v období 2014+ v této prioritě pokračovat. 

ROP SV: 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 

Z hlediska finančního ani věcného pokroku není oblast podpory nijak ohrožena a budou 

pravděpodobně naplněny všechny závazky. Z hlediska relevantních indikátorů 610205 a 610241 lze 

konstatovat úspěšné naplnění indikátoru již v současné době. V období 2014+ by měly pokračovat 

navazující dopravní projekty zaměřené na podporu a zlepšování stavu dopravní obslužnosti území. Je 

zjevné, že zde existuje reálná poptávka.  

ROP SV: 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť 

Jedná se o specifickou oblast podpory relevantní pouze pro Pardubický kraj. Z hlediska finančního ani 

věcného pokroku není oblast podpory nijak ohrožena a budou pravděpodobně naplněny všechny 

závazky. Pro období 2014+ doporučujeme vypracovat detailní analýzu poptávky a potřeb navazujících 

na stávající aktivity a dle výsledku rozhodnout o možnostech financování ze SF. 

ROP JZ: 1.1 Modernizace regionální silniční sítě 

Z hlediska finančního pokroku není oblast podpory nijak ohrožena a budou pravděpodobně naplněny 

všechny závazky. Z hlediska věcného pokroku lze upozornit na nízké naplnění indikátoru 610102 

(7,5 %). Nicméně i přesto je nezbytné v návazných projektových aktivitách zaměřených na 

modernizaci regionální silniční sítě pokračovat i v období 2014+. 

ROP JZ: 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 

Podobně jako v jiných regionech se jedná o důležitou oblast podpory, která navíc v současném 

období nevykazuje podstatné problémy z hlediska finančního ani věcného pokroku a budou 

pravděpodobně naplněny všechny závazky. V období 2014+ doporučujeme v návazných aktivitách 

směřujících k rozvoji infrastruktury pro veřejnou dopravu pokračovat. 

ROP JZ: 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy 

Z hlediska finančního pokroku není oblast podpory nijak ohrožena a budou pravděpodobně naplněny 

všechny závazky. Z hlediska věcného pokroku dosud nejsou v monitorovacím systému zaneseny 

hodnoty výsledných indikátorů, takže je míra naplnění 0 % (indikátor 610244). Nicméně i přes 

problémy s monitoringem doporučujeme nadále směřovat část finančních intervencí do oblasti 

modernizace vozového parku veřejné dopravy. Tímto může být ušetřeno mnoho finančních 

prostředků veřejným (regionálním a místním) rozpočtům.  
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ROP SV: 1.4 Rozvoj regionálních letišť 

Z hlediska finančního ani věcného pokroku není oblast podpory nijak ohrožena a budou 

pravděpodobně naplněny všechny závazky. Pro období 2014+ doporučujeme vypracovat detailní 

analýzu poptávky a potřeb navazujících na stávající aktivity a dle výsledku rozhodnout o možnostech 

financování ze SF. 

ROP JZ: 1.5 Modernizace regionální silniční sítě 

V současnosti je kryto smlouvou a dodatky 98,3 % alokace. Proplaceno doposud bylo 68,1 % 

prostředků, což odpovídá současné fázi programovacího období. Z hlediska relevantního indikátoru 

610107 Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem lze konstatovat adekvátní 

míru naplnění indikátoru (cca 70 %). Z pohledu finančního i věcného pokroku tedy není oblast 

podpory nijak ohrožena a budou pravděpodobně naplněny všechny závazky. V období 2014+ by mělo 

být v návazných projektových aktivitách pokračováno. 

ROP SČ: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 

Z hlediska finančního pokroku není oblast podpory nijak ohrožena a budou pravděpodobně naplněny 

všechny závazky. Z hlediska věcného pokroku lze upozornit na nekompletní vyplnění monitorovacích 

indikátorů. Nicméně se jedná o klíčový region tvořící přirozené zázemí Prahy a kvalitní dopravní 

infrastruktura tvoří základní předpoklad jeho dalšího rozvoje. Proto by měla být této otázce věnována 

pozornost i v příštím období 2014+ a vyčleněny příslušné finanční prostředky na tuto oblast. 

ROP SČ: 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy   

Podobně jako u oblasti podpory zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury je zcela nezbytné ve 

Středních Čechách zvyšovat úroveň a kvalitu dopravní obslužnosti. Z hlediska finančního pokroku 

nebyla oblast podpory nijak ohrožena a ve stávajícím období 2007 – 2013 budou pravděpodobně 

naplněny všechny závazky. Z hlediska věcného pokroku lze upozornit na nekompletní vyplnění 

monitorovacích indikátorů. Finanční intervence v oblasti udržitelných forem veřejné dopravy by měly 

pokračovat. 

ROP SČ: 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy  

Pro tuto oblast podpory platí výše uvedený komentář. V období 2014+ doporučujeme sjednocení 

obou (dnes rozdělených) oblastí podpory do jedné. 

OPPK 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy (realizace části cíle prioritní osy 1 

týkající se zlepšení dostupnosti dopravních služeb) 

OP Praha Konkurenceschopnost je specifický regionální program, kde je v rámci oblasti podpory 1.1 

smyslem zvýšit kvalitu městské hromadné dopravy. Reálně jsou financovány rekonstrukce 

tramvajových tratí, vybudování výtahu ve stanici metra Chodov nebo výstavba cyklostezek. Jedná se 

tedy o aktivity, které naplňují stanovené cíle OP. V rámci OPPK je financována podpora ekologicky 

příznivé povrchové veřejné dopravy, kde lze identifikovat stále velkou poptávku po projektech. 

Z tohoto důvodu doporučujeme v budoucím programovém období pokračovat v navazujících 
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projektech. Je však otázkou politického rozhodnutí, jestli bude mít Praha vlastní operační program, 

případně jestli bude existovat specifická prioritní osa v rámci OPD apod. 

5.2 Doporučení zaměřené na využívané indikátory 

Indikátory a jejich současné nastavení jsou dnes zcela zásadním prvkem pro možnost hodnocení 

věcného plnění projektů operačních programů a dopadů vybraných oblastí podpor. Obecně je proto 

třeba zajistit, aby používané indikátory měly vysokou vypovídací schopnost a současně aby 

reflektovaly specifické cíle a aktivity konkrétního operačního programu (resp. prioritní osy), stejně tak 

aby navazovaly na rámec oblasti intervencí. Systém indikátorů by proto měl splňovat následující 

kvalitativní požadavky: 

1. výstižné vyjádření výstupů, výsledků a dopadů projektů konkrétního operačního programu; 

2. reálnost umožnění stanovení a sledování indikátorů ve daném čase; 

3. transparentnost, srozumitelnost popisu původu, obsahu a způsobu odhadu i měření 

indikátoru; 

4. dostupná technická kvalita stanovení a měření hodnot, statistická významnost měřených 

výsledků a dopadů; 

5. přiměřené náklady při odhadování a měření. 

V rámci zpracování této analýzy se bohužel ve vícero případech ukázalo, že stav naplnění relevantních 

klíčových indikátorů v úrovni oblastí podpor neodpovídá stavu řešených projektů. Vysvětlením je 

vyjádření ŘO, že projekty zařazené do konkrétních oblastí podpor je možné hodnotit pouze na 

základě indikátorů v úrovni indikátorů celých prioritních os. V návaznosti na výše uvedená výše 

uvedená doporučení k budoucím prioritám v oblasti dopravy je nezbytné uvést alespoň elementární 

hodnocení indikátorové soustavy a poskytnout expertní posouzení a doporučení pro období 2014+. 

Hodnocení indikátorů bylo předmětem specificky zaměřených evaluačních studií42, nicméně 

z pohledu řešitelského týmu této studie je nezbytné zdůraznit následující souvislosti (i ve vztahu k 

výše uvedeným studiím). 

Především je nezbytné upozornit na rozsáhlost indikátorové soustavy ve stávajícím programovém 

období. Mnohé indikátory jsou velmi obtížně sledovatelné a pravidelný monitoring je časově i 

finančně náročný (musí se zjišťovat evaluačními studiemi apod.). V některých případech stávajících 

definic indikátorů však není měřitelný celkový dopad realizace projektu a to z důvodu, že přínosy jsou 

hodnoceny oproti budoucímu stavu, kdy dochází bez investice k výraznému zhoršení stavu 

infrastruktury např. železniční trati = snížení traťové rychlosti, zavedení pomalých jízd. Je nutné si 

tedy uvědomit, že dopad programu OPD je hlubší, než lze usuzovat pouze z výsledných hodnot 

indikátorů, protože díky intervenci nedochází ke stagnaci a zhoršování stavu infrastruktury43.  

                                                           
42

 Analýza zabývající se hodnocením indikátorů Operačního programu Doprava byla provedena v roce 2011 - 
zpracovatelem byl expertní tým společnosti Jacobs Consultancy. 
43

 Hodnocení indikátorů Operačního programu Doprava, Jacobs Consultancy, 2011. 
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Dalším nedostatkem současných indikátorů je jejich nejasná definice a především rozdílné nastavení 

dopravních indikátorů na úrovni jednotlivých regionů (regionálních OP). Jednotlivé ROPy v zásadě 

podporují stejné nebo velmi podobné intervence, nicméně indikátorové soustavy se překvapivě 

rozcházejí. Obecně lze doporučit pro období 2014+ nižší počet indikátorů, které budou mít jasnou 

vazbu na realizované intervence a budou snadno měřitelné a tedy i hodnotitelné. V této souvislosti 

navrhujeme aplikovat alespoň následující indikátory44:  

� Celková délka nových silnic/železnic (z toho i TEN-T) 

� Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic/železnic (z toho TEN-T) 

� Celková délka silnic vybavených ITS 

� Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě 

� Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě 

� Zvýšení výkonů nákladní vodní dopravy 

� Zvýšení výkonů nákladní intermodální dopravy 

� Úspora produkce CO2 (např. díky zvýšení podílu multimodální dopravy, zvýšenému využití 

hromadné dopravy apod.) 

� Zvýšení výkonů městské drážní dopravy 

5.3 Doporučení pro koordinaci a implementaci 

V období 2014+ je nezbytné nadále finančně podporovat téma dopravní infrastruktury. Pokud bude 

počet operačních programů redukován a nebudou již existovat regionální operační programy regionů 

soudržnosti, tak je nezbytné doporučit, aby byla budoucí alokace krajům předem stanovena (i přes 

zastřešení jedním centrálně řízeným OP) dle vybraných kritérií (délka silnic apod.) Ačkoliv lze 

doporučit celkové snížení OP a sjednocení tématiky dopravy pod jeden OP, případné „soutěžení“ 

krajů o dotaci by bylo kontraproduktivní. 

Z pohledu zachování, resp. rozvíjení podpory synergických efektů a vazeb je v hodné dále podporovat 

klíčové vazby uvedené v kapitole 2. Tyto vazby rozvíjet prostřednictvím koordinačních skupin (při 

meziklastrové vazbě i mezi operačními programy) a sledovat jednotlivé synergické efekty na úrovni 

regionů, popř. identifikovat nové synergické efekty. Klást důraz na klíčové vazby mající vliv na rozvoj 

udržitelné dopravy ve vztahu k modernizaci infrastruktury. 

Při financování aktivit v oblasti silniční infrastruktury je nezbytné reflektovat reálné potřeby na úrovni 

jednotlivých krajů. Z analýzy relevantních oblastí podpory je zřejmé, že u řady regionů soudržnosti 

došlo k politické dohodě o rovnoměrném rozdělení alokovaných finančních prostředků mezi příslušné 

kraje (i přesto, že délka i kvalita silnic se regionálně významně liší). V období 2014+ by tedy mělo dojít 

k přesnějšímu zacílení a nastavení prioritizace dopravních projektů (především v oblasti silniční 

infrastruktury).  

                                                           
44

 Záměrně nejsou uvedena čísla indikátorů ani jejich přesné definice, protože to bude pravděpodobně 
předmětem dalšího nastavení indikátorové soustavy. V sektoru dopravy by však z věcného hlediska neměly 
chybět právě výše uvedené návrhy indikátorů. 
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6 Přílohy 

1. Vytvoření vstupních podkladů pro hodnocení úspěšnosti oblastí podpor na základě 

programových údajů  

2. Vytvoření základních tematických klastrů (včetně stanovení klíčových synergií) 

3. Návrh seznamu indikátorů 

4. Úspěšnost realizace se zohledněním územních hledisek a typu žadatele 

5. Úspěšnost realizace, souhrnná tabulka zobrazující veškeré relevantní oblasti podpory 

6. Úspěšnost realizace se zohledněním kategorie výdajů 

7. Vyhodnocení úspěšnosti z hlediska realizace oblastí podpor 

8. Zhodnocení současné oblasti podpory ve vztahu ke strategickým a koncepčním dokumentům 

EU a ČR formulující veřejnou politiku po roce 2014 

 


