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Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo 
našeho nepravidelného newsletteru 
OPDéčko, který Vám má přinést 
nejaktuálnější informace z Operačního 
programu Doprava. 

Hlavním tématem prvního čísla 
newsletteru OPDéčko je  
tzv. čistá mobilita. Doprava je jedním 
z fenoménů, které májí výrazný 
vliv na kvalitu životního prostředí 
a zdraví obyvatel. Hlavním cílem tzv. 
čisté mobility by mělo být snižování 
zdravotně rizikových emisí z dopravy. 

V našem čísle se dočtete, jak Operační 
program Doprava podporuje rozvoj 
stanic na alternativní paliva.  

Zároveň zde získáte i přehled o všech 
aktuálních výzvách Operačního 
programu Doprava a informace 
o připravovaném novém programovém 
období, tzv. OPD3 2021–2027. 
Přeji Vám inspirativní čtení a do 
budoucna hodně úspěchů při realizaci 
projektů.

Marek Pastucha,  

ředitel Odboru fondů EU

Úvodní slovo
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Jak na emise CO2 v dopravě
Podpora infrastruktury pro alternativní paliva zůstává nutností.

Možná jste zaregistrovali, že se 
v posledním období stále více hovoří 
o tématu klimatické změny a nutnosti 
snižovat emise skleníkových plynů. 
Hodně se o tom mluvilo třeba 
v souvislosti se zářijovým velmi 
důrazným projevem studentské 
aktivistky Grety Thunbergové v OSN 
či s organizací celosvětových 
studentských stávek za klima (Fridays 
for future). V situaci, kdy za čtvrtinu 
emisí je odpovědný sektor dopravy, 
není pochyb, že čistá mobilita je 
zásadní výzvou.    

TECHNOLOGICKÁ NEUTRALITA 
ČISTÉ MOBILITY 
Čím dál tím více se tak hovoří 
o elektromobilitě, a to zejména 
díky automobilkám, které se (byť 
do určité míry pod tlakem nové 
evropské regulace pro CO2 z nových 
vozidel) téměř předhánějí v tom, kdo 
předloží ambicióznější plány počtu 
nových elektrických modelů. Týká 

se to už i naší automobilky Škoda 
Auto. První elektromobil Citigo-e iV 
již byl představen, další smělé plány 
v podobě deseti elektrických modelů 
do roku 2022 či investičního plánu za 
50 miliard korun by měly následovat. 
Už v roce 2025 by pak 25 % všech 
prodejů automobilky Škoda měly tvořit 
automobily s elektrickým pohonem. 

Ponechme teď stranou polemiku, zda 
je elektromobilita opravdu jedinou 
cestou budoucí silniční dopravy, či 
zda nakonec převáží auta na vodík, 
stejně jako diskuzi nad tím, jakou roli 
v mobilitě budoucnosti budou mít 
vozidla na zemní plyn (CNG/LNG), 
což je dnes patrně nejdostupnější 
alternativní palivo. 

Ministerstvo dopravy nechce být 
tím, kdo by rozhodoval o tom, 
jak se bude tzv. čistá mobilita 
v budoucnosti vyvíjet. I proto, 
v souladu s Národním akčním plánem 

čisté mobility zdůrazňujícím princip 
technologické neutrality, se dotace 
z Operačního programu Doprava 
(OPD) na podporu infrastruktury pro 
alternativní paliva zaměřují na všechna 
dnes běžně dostupná alternativní 
paliva. Nedostatečná infrastruktura 
příslušných dobíjecích a plnicích stanic 
je totiž dlouhodobě považována za 
jednu z hlavních překážek rychlejšího 
vývoje v této oblasti. 

PODPORA ROZVOJE STANIC NA 
ALTERNATIVNÍ PALIVA
Ptáte se, kolik dobíjecích stanic 
v České republice v současnosti je 
a jak se na tomto rozvoji podílí OPD? 
Podle statistik Ministerstva průmyslu 
a obchodu bylo k 31. 10. 2019 
k dispozici 237 dobíjecích stanic (ve 
smyslu lokalit určených k dobíjení), 
na kterých je provozováno cca 
600 dobíjecích bodů. Podpora OPD 
na výstavbu nových dobíjecích stanic 
se však zatím nemohla do těchto 
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statistik téměř nikterak promítnout, 
neboť mezi dobou odsouhlasení 
jednotlivých projektových žádostí 
a dobou realizace příslušných projektů 
uplyne minimálně dva a půl roku. 
Lze tak zatím jen konstatovat, že 
na základě dosavadních výzev bylo 
podpořeno 375 rychlodobíjecích stanic 
a 444 běžných dobíjecích stanic. 
Podpořeno však bylo rovněž 13 LNG 
stanic a 3 vodíkové stanice. To však 
ještě rozhodně nejsou výsledná čísla, 
neboť u některých výzev ještě probíhá 
hodnocení projektů a jiné výzvy ještě 
čekají na vyhlášení. 

Když vezmeme v potaz skutečnost, 
že k srpnu 2019 bylo na českých 
silnicích provozováno 3300 
elektromobilů, jde v případě dobíjecí 
infrastruktury o jistě pozitivní vývoj. 
Přesto si uvědomujeme, že rozsah 
infrastruktury musí být v budoucnosti 
mnohonásobně větší. Pokud se 
totiž má naplnit predikce, na níž 
v současnosti stojí připravovaná 
aktualizace Národního akčního plánu 
čisté mobility, tedy pokud má na 
českých silnicích do roku 2030 jezdit 
220 tisíc, nebo dokonce až půl milionu 
elektrických vozidel, bude třeba 
vybudovat minimálně 19 tisíc až  
36 tisíc veřejných dobíjecích stanic. 

Nemusí se přitom jednat jen 
o rychlodobíjecí stanice s výkonem  
50 kW, na které postupně cílily či stále 
ještě cílí čtyři výzvy podprogramu 
1a OPD na vybudování páteřní 
sítě rychlodobíjecích stanic.  Podle 
aktualizace Národního akčního plánu 
čisté mobility budou v uvedeném 
predikovaném rozsahu dobíjecí 
infrastruktury do roku 2030 

nejpočetněji zastoupeny běžné 
dobíjecí stanice s výkonem do 22 kW, 
tedy ty, jejichž výstavbu podporuje 
Ministerstvo dopravy v rámci 
podprogramu 1b, u něhož se na jaře 
příštího roku předpokládá vyhlášení 
ještě jedné nové výzvy. Finanční 
prostředky určené na podporu dobíjecí 
infrastruktury ještě zcela vyčerpány 
nebyly a je možné, že se ve výsledku 
podaří podpořit více běžných 
dobíjecích stanic, než jaký byl náš 
původní předpoklad. 

NEJEN ULTRARYCHLÉ DOBÍJECÍ 
STANICE... 
Postupně však bude třeba podporovat 
též tzv. ultrarychlé dobíjecí stanice 
s výkonem mezi 150–350 kW. Ty 
v současnosti vznikají zejména díky 
podpoře z Nástroje pro propojení 
Evropy (CEF), což jsou prostředky 
přímo přidělované Evropskou komisí. 
První takováto stanice byla slavnostně 
otevřena 2. 10. 2019 ve Vystrkově 
u Humpolce, a to i za účasti zástupce 
Ministerstva dopravy. 

Ministerstvo dopravy se v minulých 
měsících angažovalo též v souvislosti 
s privátním záměrem společnosti 
IONITY, která chce do konce příštího 
roku v České republice vybudovat 
24 ultrarychlých dobíjecích bodů 
s výkonem 350 kW. Jsme rádi, že 
se i díky naší intervenci podařilo 
odblokovat jednání kolem vybudování 
těchto dobíječek na dálniční 
odpočívce Ladná na dálnici D2. 

Vybudování ultrarychlých dobíjecích 
stanic bychom rádi částečně podpořili 
v rámci 4. výzvy již zmiňovaného 
podprogramu 1a, kdy podle podmínek 

výzvy musí být součástí předkládaných 
projektů minimálně 15 ultrarychlých 
dobíjecích stanic. Na tento typ dobíjení 
však myslíme především v budoucím 
dotačním programu, který by měl 
být realizován z budoucího OPD 
(OPD3) od roku 2022, tedy v rámci 
nového programového období unijních 
fondů (2021–2027). Jsme si vědomi, 
že náklady na ultrarychlé dobíjecí 
stanice jsou podstatně vyšší než 
náklady na dnes standardně budované 
rychlodobíjecí stanice. I proto je 
v nejpříznivější variantě zvažováno, 
že by celková podpora na rozvoj 
infrastruktury pro alternativní paliva 
mohla být až 4 mld. korun. 

… ALE TAKÉ VODÍK A LNG
Vedle dobíjecí infrastruktury bychom 
přitom rádi pokračovali v podpoře 
vodíkových a LNG plnicích stanic, 
neboť jak již jsem zmínil, chceme jako 
Ministerstvo dopravy i nadále ctít 
princip technologické neutrality. Nad 
tím, jak se bude v České republice 
v bližší i vzdálenější budoucnosti 
vyvíjet struktura vozového parku, 
totiž zatím stále visí jistý otazník. 
Věřím však, že otazník by neměl 
viset nad podporou čisté mobility ze 
strany Ministerstva dopravy v rámci 
Operačního programu Doprava. 
 

Jan Bezděkovský, pověřenec ministra 
dopravy pro čistou mobilitu    
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Vyhodnocení plnění strategických cílů

Současné programové období se 
nachází, nepočítaje pravidlo n+3, 
již ve své poslední čtvrtině a je tak 
správný čas ohlédnout se za tím, 
jak se z hlediska Odboru strategie 
Ministerstva dopravy daří naplnit 
cíle, které jsme si pro programové 
období 2014–2020 vytyčili v roce 2013 
schválením Dopravních sektorových 
strategií.

Ve srovnání s programovým obdobím 
2007–2013 (čerpání do konce roku 
2015) je nyní průběh čerpání zdrojů EU 
výrazně plynulejší. To je dáno především 
dobrou přípravou projektů na straně 
jednotlivých žadatelů. Jakkoliv nelze 
opomenout skutečnost, že u některých 
velkých staveb došlo k opoždění 
zahájení jejich realizace oproti 
předpokladům stanoveným v roce 2013. 

Čerpání zdrojů je v současném programovém období výrazně plynulejší než 
v programovém období 2007–2013.

| Stavba D6 Řevničov, obchvat | foto: RoadMedia

Téměř všechny klíčové projekty, které 
byly sledovány pro zahájení realizace 
v tomto programovacím období, 
se již podařilo zahájit. K úplnému 
vyčerpání alokace Operačního 
programu Doprava 2014–2020 tak 
pravděpodobně dojde již v průběhu 
roku 2021. Prostředky, které nejsou 
dosud formálně vyčerpány, jsou totiž 
již alokovány na zahájené projekty. 
V případě ŘSD ČR bylo v rámci PO2 
(pozemní komunikace v rámci TEN-T)  
dokonce předloženo výrazně 
větší množství projektů, než by 
bylo možné v plné přípustné míře 
kofinancování pokrýt ze zdrojů EU. 
Muselo proto být přistoupeno ke 
snížení objemu podpory zdrojů EU 
i na významných projektech, které 
nyní sledujeme v režimu malých 
projektů (z pohledu objemu podpory 
EU), ačkoliv se jedná o projekty 
velké. 

Martin Janeček,  

vedoucí Oddělení dopravních analýz

PŘEHLED DOKONČENÝCH NEBO ZAHÁJENÝCH KLÍČOVÝCH AKCÍ

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR – ŘSD

 � Postupné dokončování modernizace dálnice D1  
zahájené v roce 2013

 � Obchvat Českých Budějovic na dálnici D3

 � Obchvaty Řevničova, Krušovic a Lubence na dálnici D6

 � Obchvat Hradce Králové v podobě dálnice D11  
mezi Pražským Předměstím a Jaroměří

 � Obchvat Hradce Králové a Pardubic v podobě dálnice D35, 
která odlehčí i hlavní českomoravské dálnici D1

 � Část obchvatu Přerova v podobě dálnice D1,  
stavby Přerov – Lipník nad Bečvou

 � Obchvat Frýdku-Místku na dálnici D48

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY – SŽDC

 � Ejpovický tunel na trati Praha–Plzeň u Rokycan v rámci  
III. koridoru a samotná související přestavba uzlu Plzeň

 � Dokončování III. koridoru mezi Ostravou a státní hranicí se 
Slovenskem/Polskem

 � Jednotlivé stavby na IV. koridoru Praha – České Budějovice

 � Zásadní zkapacitnění uzlu Praha v podobě stavby  
Praha hl. n. – Praha-Hostivař

 � Zkapacitnění uzlu Přerov včetně přestavby  
Dluhonické spojky

 � Obnovy mnoha regionálních tratí mimo TEN-T

 � Obnovy zanedbaných železničních budov  
zakoupených od ČD, a.s.

 � Stavby na Podkrušnohorské železniční magistrále

 � Optimalizace jednotlivých úseků trati Kolín – Havlíčkův 
Brod – Brno
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CO UŽ VÍME O OPD3 
Operační program Doprava 2021–2027 
(OPD3) je koncipován v návaznosti na 
klíčové strategické dokumenty věnující 
se oblasti dopravy, v prvé řadě na 
Dopravní politiku ČR.

Jedním ze stěžejních témat OPD3 
bude podpora alternativních paliv 
(zejména elektromobility, ale i dalších). 
Oproti současnému programovému 
období však dojde k redukci některých 
méně významných intervencí, 
podporována tak nebude například 
infrastruktura vnitrozemské vodní 
dopravy. Důvody pro vyškrtnutí těchto 
aktivit spočívají vedle předpokládaného 
snížení celkové alokace pro OPD3 
také v rizikovosti potenciálně 

podporovatelných projektů či 
v dosavadním nízkém zájmu o podporu 
v dané oblasti. Vedle podpory rozvoje 
infrastruktury v majetku státu se 
počítá rovněž s financováním projektů 
v dalších oblastech, na které bude 
sice vyčleněna poněkud menší 
alokace, ale jejich význam bude rovněž 
nezpochybnitelný – jedná se například 
o infrastrukturu veřejné městské drážní 
dopravy (tramvajové a trolejbusové 
tratě) či rozvoj inteligentních 
dopravních systémů.

V tuto chvíli se zatím bohužel ukazuje, 
že výrazně méně finančních prostředků 
bude k dispozici na rozvoj sítě mimo 
TEN-T, což bude znamenat výzvu 
pro zajištění finančních prostředků 

především z hlediska obchvatů na 
silnicích I. třídy a regionálních železnic, 
které jsou také ve značně pokročilém 
stavu přípravy.

Mezi nejvýznamnější problémy, na 
jejichž řešení bude OPD3 zaměřen, 
patří zejména stále ještě nedokončená 
páteřní síť, a to jak silniční (dálniční), 
tak železniční. Přitom v oblasti 
železnic se již naplno rozběhly práce 
na plánování sítě vysokorychlostních 
železnic, jejichž výstavba posune ČR 
mezi vyspělé evropské země  
21. století.

Michal Ulrich, Michal Kokeš –  

Oddělení metodik, koordinace  
a evaluace programu

| Tunel Ejpovice | foto: David Jančík

| Stavba D1 0137 Přerov–Lipník | foto: RoadMedia | Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n. | foto: David Jančík
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Výzvy OPD v roce 2019

Výzvy OPD v roce 2020

Do 31. 10. 2019 řídicí orgán OPD 
vyhlásil 10 samostatných nových 
výzev se souhrnnou alokací možné 
podpory 2,298 mld. Kč. U pěti nově 
vyhlášených výzev byl již ukončen 
příjem žádostí o podporu.
V rámci průběžných výzev 
vyhlášených v roce 2015 bylo 

v roce 2019 předloženo ze strany 
majoritních příjemců (Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Správa železniční 
dopravní cesty) 29 nových 
žádostí o podporu se souhrnným 
požadovaným příspěvkem OPD ve 
výši zhruba 22,588 mld. Kč.
V rámci průběžných výzev v oblasti 

podpory infrastruktury městské 
drážní dopravy a městské telematiky 
bylo v roce 2019 podáno ze strany 
jednotlivých měst celkem 46 nových 
žádostí o podporu se souhrnným 
požadovaným příspěvkem OPD ve 
výši zhruba 5,939 mld. Kč.

Řídicí orgán OPD plánuje v roce 
2020 vyhlášení 7 zcela nových výzev 
s předpokládanou souhrnnou alokací 
zhruba 1,225 mld. Kč. Z hlediska 
věcného zaměření se budou výzvy 
týkat oblasti multimodální dopravy, 

městské telematiky, interoperability 
železniční dopravy a infrastruktury 
pro alternativní paliva. Konkrétní 
informace o jednotlivých plánovaných 
výzvách (termíny, alokace, 
podporované aktivity) jsou uvedeny 

v aktuálním harmonogramu výzev 
zveřejněném na webových stránkách 
www.opd.cz.

Miloš Čermák,  

vedoucí Oddělení přípravy projektů

www.opd.cz/stranka/harmonogram-vyzev-opdHarmonogram výzev
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Publicita OP Doprava

Zástupci ŘO OPD na všech  akcích 
poskytovali informace o vyhlášených 
výzvách, metodických otázkách či 
všeobecné informace o OPD nebo 

distribuovali tiskové a propagační 
materiály s dopravní a bezpečnostní 
tematikou. Jednalo se například 
o konferenci Dopravní infrastruktura 

v Litomyšli, Dopravní konferenci 
a silniční veletrh v Pardubicích, 
Silniční konferenci v Českých 
Budějovicích či veletrh EkoAuto.  

V průběhu celého roku 2019 se uskutečnilo mnoho zajímavých veletrhů 
a konferencí, jichž jsme se zúčastnili.

| Konference Dopravní infrastruktura 2019 – Litomyšl

http://www.opd.cz
http://www.opd.cz/stranka/harmonogram-vyzev-opd
http://www.opd.cz
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PŘEHLED EVENTOVÝCH AKCÍ 
A MEDIÁLNÍCH KAMPANÍ
V roce 2019 jsme prezentovali 
aktivity OPD na mnoha zajímavých 
akcích, například Dni Evropy 
v Praze, Dni železnice v Lužné 
u Rakovníka, Dni otevření 
stavby Negrelliho viaduktu, nebo 
prostřednictvím fotografických 
výstav úspěšných projektů. 
Širokou veřejnost v Ústeckém, 

Zlínském a Karlovarském kraji 
jsme prostřednictvím regionálních 
mediálních kampaní seznamovali 
s plánovanými a realizovanými 
projekty. 

HLEDÁTE INFORMACE 
O AKTIVITÁCH OPD? NAJDETE 
JE NA WEBU OPD.CZ 
V záložce Akce OPD pro vás máme 
připravené informace o plánovaných 

a proběhlých aktivitách v oblasti 
publicity. Zároveň si na webu 
OPD.cz můžete stáhnout všechny 
důležité materiály, výzvy, dokumenty 
nebo newsletter. Sledujte také 
náš Facebook, kde uveřejňujeme 
odkazy na nové výzvy, informujeme 
o novinkách, odkazujeme na 
zajímavé dokumenty a články nebo 
vyhlašujeme nové soutěže. 

SOUTĚŽTE S NÁMI 

Od 1. dubna 2019 do 31. března 2020 probíhá další ročník fotografické soutěže „Najdi projekt 
OPD“. Úkolem soutěžících je vyfotit projekt OPD a zaslat nám jeho fotografii prostřednictvím 
webových stránek OPD – www.opd.cz/fotosoutez. 
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