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1. Úvod 

Odvětví dopravy je důležitou součástí ekonomiky každé země. Jejím úkolem je přeprava 

zboží a osob z místa A do místa B. Kromě dopravního prostředku je k jejich přepravě 

potřebná dopravní infrastruktura. S rozvojem ekonomiky a odvětvové dělby práce rostou 

požadavky na objem přepravy a na její rychlost ve snaze zkrátit čas přepravy a zvýšit pohodlí 

při přepravě osob. Zdokonalují se nejen dopravní prostředky, ale i celá dopravní 

infrastruktura. 

Vzhledem k vysoké investiční a časové náročnosti modernizace a výstavby dopravní 

infrastruktury a nedostatku investičních prostředků dochází k jejímu nerovnoměrnému rozvoji 

v jednotlivých regionech země.  

Vzhledem ke geografické poloze státu ve středu Evropy, rostou po vstupu do EU požadavky 

na zvýšení tranzitní přepravy přes naše území. To se týká i Moravskoslezského kraje, který 

ještě v roce 2006 neměl v provozu ani kilometr dálnice. Modernizace dopravní infrastruktury 

je tak pro kraj nutností. 

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat dopravní infrastrukturu v Moravskoslezském 

kraji, popsat její největší nedostatky a navrhnout řešení, které kraji nejvíce pomohou 

k hospodářskému růstu. 

Moravskoslezský kraj je součástí evropského prostoru, který se vyvíjí jednotným směrem. 

Tento vývoj je podrobně zachycen v první kapitole, ve které je popisována evropská dopravní 

politika. Pilířem této politiky je Bílá kniha, vydaná za účelem vytvoření jednotného 

evropského prostoru, který je zaměřenna zvyšování její konkurenceschopnosti, a na efektivní 

využívání surovinových zdrojů. 

Obsahem druhé kapitoly je charakteristika dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. 

Jsou zde popsány nejvýznamnější tahy silniční, železniční, letecké, vodní a cyklistické 

dopravy. Podstatným aspektem moderní dopravní sítě jsou také veřejná logistická centra, 

která dosud v kraji chybí.  

V poslední kapitole je provedeno shrnutí hlavních problémů dopravní infrastruktury 

Moravskoslezského kraje a navrženo jejich řešení. 

  



6 

 

2. Evropská dopravní politika 

Evropská dopravní politika je jednou ze čtyř společných politik Evropské unie. Každá členská 

země je sice zodpovědná za mnohé aspekty vlastní dopravní politiky, ale hlavní slovo má EU, 

neboť země, které vstoupily do unie, delegovaly tuto pravomoc orgánům společenství. 

Plánování dopravní politiky se tak musí realizovat na mezinárodní úrovni, protože EU usiluje 

o jednotnou dopravní infrastrukturu, propojující všechny členské státy včetně návaznosti 

na okolní země, bez které by nemohl být splněn základní cíl EU – vytvoření jednotného 

prostoru, umožňujícího volný pohyb zboží a osob. 

Jak uvádí Evropská komise (2011, s. 3): „Budoucí prosperita našeho kontinentu bude záviset 

na tom, zda všechny jeho regiony budou schopny zůstat plně a konkurenčně zapojeny 

do světové ekonomiky. Aby tomu tak bylo, je zapotřebí účinné dopravy“. Takto 

charakterizovaná doprava musí uspokojovat rostoucí poptávku po mobilitě s minimálním 

dopadem na životní prostředí. Měla by také být méně závislá na energetických surovinách. 

K tomu by měla sloužit modernizovaná dopravní síť umožňující rychlou a dostupnou 

dopravu. 

Tato vize je obsahem dvou hlavních dokumentů Evropské dopravní politiky sloužící 

pro rozvoj dopravy: Bílá kniha a Itinerář Doprava 2050. Tyto strategické dokumenty zahrnují 

charakteristiku současné situace a navrhují možné řešení s prioritou transformace dopravy 

na konkurenceschopný dopravní systém s následujícími hlavními cíly dopravní politiky 

proveditelné do roku 2050: 

 Žádná vozidla s konvenčním palivem ve městech. 

 40% využívání udržitelných nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě; nejméně 40% 

snížení emisí z lodní dopravy. 

 50% přesun cest na střední vzdálenosti v meziměstské osobní a nákladní dopravě ze  

silniční dopravy na železniční a vodní dopravu. 

 Uvedená opatření přispějí do roku 2050 k 60% snížení emisí z dopravy
1
. 

2.1. Vliv dopravy na ekonomiku a společnost 

Dopravní infrastruktura je jedním ze základních předpokladů úspěšné a konkurenceschopné 

ekonomiky na všech územních úrovních. Zabezpečuje převoz osob, zboží a také služeb. Hustá 

a kvalitní dopravní síť umožňuje obyvatelům každodenní dojížďku do práce, školy, 

                                                 
1
 BusinessInfo.cz (2012) 
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za zábavou, poznáním anebo odpočinkem. Bez dostatečně provázané a moderní infrastruktury 

si lze chod státu a její ekonomiky představit jen stěží. Proto se oblastí dopravy musí zabývat 

každá země usilující o hospodářskou prosperitu. Představitelé zemí se však nezabývají pouze 

otázkami dopravní infrastruktury, ale celým dopravním systémem.  

Výdaje plynoucí do toho odvětví znamenají podstatnou část rozpočtů jednotlivých států i 

celého Společenství. Obrovský objem finančních prostředků směřující na výstavbu a 

modernizaci dopravní infrastruktury není obětován zbytečně. Dopravní průmysl přináší 

pracovní příležitosti a je neodmyslitelnou součástí hospodářského růstu.  

Evropská komise uvádí, že v dopravním sektoru je zaměstnáno necelých 10 milionů osob ze 

všech členských zemí, a na tvorbě HDP se podílí 5 %
2
. Pozitivní vliv na dopravu má také 

multiplikační efekt, který je tímto odvětvím vytvářen. Část výdajů určených pro realizaci 

dopravní infrastruktury se přímo vrací v podobě daňových výnosů a povinných odvodů do 

státní pokladny, a nepřímo díky snížení výdajů za nezaměstnané a doprovodných efektů jako 

jsou konkurenceschopnost, cestovní ruch, atraktivita, dostupnost, apod.
3
. 

Doprava však nepřináší pouze výnosy v pozitivním slova smyslu, vytváří také jevy nežádoucí. 

S populačním růstem, zvyšující se životní úrovní a technologickým vývojem se nároky 

na dopravní infrastrukturu zvyšují. Na mnohých místech se tvoří několikakilometrové kolony 

aut, na letištích a nádražích vznikají prodlevy. S rostoucím trendem potřeby mobility se 

zhoršuje životní prostředí. Vlastnictví motorového vozidla ve vyspělých zemích je téměř 

povinností. 

Vzhledem k tomuto nepříznivému vývoji je požadavek na intervenci politik do oblasti 

dopravy nutný. Pro Evropu je udržení současné mobility klíčové. Dosavadní řešení se jeví 

jako nevhodná, a trvale neudržitelná. Na tuto situaci tak musí reagovat moderní 

infrastrukturou, nikoli omezením mobility. 

2.2. Doprava v éře globalizace 

Nárůst dopravy a všechny problémy s ním spojené souvisí s jevem, který je pro 21. století 

charakteristický – globalizace neboli „sbližování světa“. Zásluhou globalizace se člověk může 

dostat pomocí dopravních prostředků kamkoliv na světě za stále kratší dobu. Lidé preferují 

rychlejší druh dopravy, který jim umožní dostat se na dané místo včas. Zvětšují se také 

                                                 
2
 Evropská komise (2011, s. 5) 

3
 Drozd (2011)  
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vzdálenosti, na které je výrobce schopen dovézt své zboží. V tomto ohledu se opět 

upřednostňuje rychlost za nízkou cenu a v důsledku toho vzniká neadekvátní hospodářská 

soutěž diskriminující pomalejší druhy dopravy. Logistické systémy jsou tak orientovány 

hlavně na silniční nákladní dopravu a zkracování dodacích lhůt vede ke zvyšování dopravních 

výkonů. Pro současnou globalizovanou nákladní dopravu je typická také skutečnost, že 

mnohé kamiony či vlaky sice dovážejí zboží na své místo, ale zpátky se už vracejí prázdné. 

Tento neefektivní způsob přepravy zbytečně plýtvá energetickými surovinami a významným 

podílem se účastní všech negativních jevů.  

Nárůst přepravních výkonů platí i u osobní dopravy, kde je rovněž upřednostňována rychlost 

a komfortnost. Ve většině měst lze zpozorovat zcela neracionální využívání dopravních 

prostředků, kdy téměř v každém jedoucím automobilu je pouze řidič. Trend nárůstu 

přepravních výkonů v osobní i nákladní dopravě je ilustrován na následujícím grafu, který 

znázorňuje vývoj dopravních výkonů od výchozího roku 1995. 

Graf č. 2.2 – Procentuální vývoj dopravních výkonů od roku 1995 v osobní a nákladní dopravě v EU 

 

Zdroj: vlastní zpracování z EU transport in figures 2011 

2.3. Přepravní dělba práce 

Každý druh dopravy má jinou funkci v přepravě zboží a osob, a představuje různé podmínky 

vstupu na daný trh. V důsledku toho vznikají v zemích EU disproporce jednotlivých druhů 

dopravy. Tyto rozdíly a jejich vývoj v nákladní, respektive osobní dopravě, jsou zobrazeny 

na následujících grafech. 
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Graf č. 2.3.1 – Vývoj výkonů jednotlivých dopravních druhů v nákladní dopravě v EU 

 

Zdroj: vlastní zpracování z EU transport in figures 2011 

Graf č. 2.3.2 – Vývoj výkonů jednotlivých dopravních druhů v osobní dopravě v EU 

 

Zdroj: vlastní zpracování z EU transport in figures 2011 

Z grafů je patrný nárůst výkonů silniční dopravy, a to jak v osobní, tak i nákladní přepravě. 

Co se týče nákladní dopravy, tak zde se daří držet konkurenceschopnost k silniční dopravě 

alespoň dopravou realizovanou po vodě, která je vzhledem k vysokým objemům 

přepravovaného nákladu, stále nízká. V osobní dopravě je silniční doprava pořád dominantní. 
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Stále není vyřešen problém přetížení dopravy, obzvláště v silniční a letecké dopravě. 

Evropská unie se proto snaží optimalizovat přepravní výkony jednotlivých druhů dopravy 

přechodem na méně vytížené a ekologičtější druhy dopravy, jako např. železniční či lodní 

doprava. Tyto druhy dopravy jsou považovány za nepříliš přitažlivé, ale provedením 

strukturálních změn v podobě zkvalitnění služeb a modernizací infrastruktury, která povede 

k přepravě většího objemu zboží za kratší dobu, může vést k zatraktivnění těchto způsobů 

přepravy. Pro Společenství je důležité dokončení evropské vysokorychlostní železniční sítě a 

zprovoznění celounijní multimodální sítě TEN-T. Změn by se měla dočkat i letecká doprava, 

konkrétně je třeba usilovat o zvýšení účinnosti letadel a utřídění provozu. Je také nutné 

optimalizovat kapacitu letišť a v případě potřeby ji zvýšit
4
. Další opatření by se měla týkat 

bezpečnosti a zavedení nízkouhlíkových paliv. Rovněž v námořní dopravě je zapotřebí 

vytvořit celosvětově rovnocenné podmínky. „EU by ve spolupráci s Mezinárodní námořní 

organizací a jinými mezinárodními organizacemi měla usilovat o všeobecné používání a 

prosazování přísných norem v oblasti bezpečnosti, ochrany životního prostředí a pracovních 

podmínek, a rovněž o odstranění pirátství“
5
.  

2.3.1. Silniční doprava 

Silniční doprava se podílí převážnou většinou na přepravním trhu v osobní i nákladní 

dopravě. V roce 2009 dosáhl podíl silniční dopravy 46,6% z celkových výkonů nákladní a 

83,7% v osobní dopravě
6
. A to především zásluhou její flexibility a komfortnosti, kdy je 

možné dostat se do požadovaného místa za poměrně krátký čas. Osobní silniční doprava 

představuje svobodu a nezávislost. Počet osobních automobilů roste nezadržitelným tempem a 

už v roce 2001 připadalo v EU téměř na každou domácnost jedno vozidlo
7
.  

Nákladní silniční doprava je na krátké vzdálenosti téměř nenahraditelná a její pozice na 

přepravním trhu práce je dominantní. Toto neotřesitelné postavení je příčinou hospodářské 

soutěže, která podnikům umožňuje jednoduchý vstup na trh, který je doslova nasycen 

konkurencí a vzhledem k rostoucím provozním nákladům jsou tyto podniky doslova nuceny 

obcházet předpisy týkající se pracovní doby, povolení a základních zásad bezpečnosti. Tento 

druh dopravy tak paradoxně umožňuje převážet zboží po celé Evropské unii s bezkonkurenční 

flexibilitou a za nízkou cenu. 

                                                 
4
 Evropská komise (2011) 

5
 Evropská komise (2011, s. 8) 

6
 European commision (2011) 

7
 Komise evropských společenství (2001) 
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Silniční doprava je však k životnímu prostředí nejméně šetrná a se zvyšujícím se tržním 

podílem rostou i kongesce na hlavních evropských tazích. Stabilizace, ba dokonce snížení 

přepravních výkonů tohoto odvětví je pro EU rozhodující, neboť její stoupající trend může 

vážně narušit hospodářství Společenství. Unie tak vytvořila na začátku 21. století balíček 

návrhů, které mají přispět k restrukturalizaci silniční dopravy. Tento balíček obsahuje 

předpisy pro reorganizaci pracovní doby, kde stanovuje maximální dobu řízení nákladních 

automobilů ve výši 48 hodin týdně. Dále obsahuje návrhy v podobě harmonizace zákazů jízd 

nákladních aut o víkendech, zavazuje se o zavedení „řidičských certifikátů“ a odborných 

výcviků. V zemích Evropské unie je také nedostatečný kontrolní a sankciový systém, který je 

potřeba zpřísnit. V tomto ohledu vytvořila komise návrh na harmonizaci kontrol a sankcí. 

K tomu má přispět také technologický vývoj, který zefektivní snahu v monitorování pohybu 

vozidel a kontrolování rychlosti a doby řízení
8
. 

2.3.2. Železniční doprava 

Železniční doprava je strategickým sektorem Evropské dopravní politiky. I přes to, že má 

tohle tradiční odvětví původ už v 18. století, doposud nabízí velké možnosti a představuje 

obrovský potenciál. Tento potenciál však v Evropě není dostatečně využit. Své uplatnění má 

především v nákladní dopravě. Podíl přepravy zboží po železnici však za posledních 30 let 

20. století poklesl, zejména v porovnání se Spojenými státy americkými, kde lze pozorovat 

opačnou tendenci. Komise Evropských společenství (2001) uvádí pokles podílu nákladní 

dopravy realizované v Evropě po železnici v rozmezí let 1970 až 1998 z 21,1% na 8,4%. 

Zatímco v USA železniční nákladní doprava vzkvétala a v roce 1998 dosáhl podíl nákladní 

dopravy 40%. 

EU tak má za úkol železniční dopravu oživit a do roku 2020 vytvořit jednotný evropský 

železniční systém. Aby se železniční doprava stala opět konkurenceschopnou, musí být řešeny 

tyto problémy: 1) nedostatek infrastruktury vhodné pro moderní dopravu, 2) nedostačující 

interoperabilita mezi sítěmi a systémy, 3) hledání nových výhodných technologií, zlepšení 

transparentnosti nákladů, 4) nízká produktivita a nejistá spolehlivost dopravních služeb
9
. 

Železniční doprava je sektor, který nejvíce brání hospodářské soutěži. V některých zemích 

vlastní infrastrukturu přímo železniční společnosti, které jsou také zodpovědné za provoz 

                                                 
8
 Komise evropských společenství (2001) 

9
 Komise evropských společenství (2001) 
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vlaků, vlastní bezpečnostní kontroly a přidělují práva na využívání dopravní sítě
10

. Vstup 

nových provozovatelů je tak velmi náročný, což vyhovuje současným společnostem, které 

mají v některých případech téměř monopolní postavení. Každá země má také rozdílné 

technické a regulační parametry pro provoz železnic, jako například různý výkon lokomotiv, 

různá délka kolejí, anebo legislativní překážky. Tyto odlišnosti je potřeba sjednotit a 

integrovat železniční dopravu do vnitřního trhu.  

2.3.3. Letecká doprava 

Letecká doprava se může pyšnit největším nárůstem výkonů ze všech druhů dopravy. Během 

posledních 20 let 20. století rostla letecká doprava v průměru o 7,4% ročně
11

, a podobně 

rostoucí tendenci měla také na začátku nového tisíciletí, do vzniku ekonomické krize, která 

potřebu mobility mírně zmrazila. Vzhledem k vysoké nákladovosti letecké dopravy, byl 

pokles poptávky po tomto druhu dopravy nejpatrnější. 

Na první pohled se může zdát, že letecká doprava přes svou volnost, nemůže mít s vyšší 

frekvenčnosti letů problém, opak je pravdou. I přes rozlehlost vzdušného prostoru, se objevují 

příznaky nasycenosti některých tras, které se projevují rostoucím počtem zpožděných linek. 

Letecká doprava sice nemá takové technické překážky jako ostatní druhy dopravy, ale i tady 

je pro Společenství prioritou vytvoření jednotného evropského vzdušného prostoru. První 

krok učinila roku 2001, kdy navrhlo opatření podporující splnění tohoto cíle. Náplní tohoto 

opatření bylo vytvoření určitého regulačního rámce pro dodržování harmonizovaných 

postupů, používání regulačních zařízení a dodržování společných pravidel pro využívání 

vzdušného prostoru Společenství pro civilní a vojenské účely. Dalším záměrem byla 

spolupráce s organizací Eurocontrol
12

 a vytvoření dohlížecího, kontrolního a sankčního 

systému.  

2.3.4. Vodní doprava 

Dalším druhem dopravy, který je nedostatečně využíván je doprava realizovaná po vodě. 

Lodní doprava má jistou analogii s dopravou železniční. Je ekologická, bezpečná, a finančně i 

energeticky nenáročná. Má nízký podíl na celkové přepravě zboží. Představuje prostředek pro 

snížení kongescí silniční a letecké dopravy a k omezení znečišťování životního prostředí. 

                                                 
10

 Komise evropských společenství (2001) 
11

 Komise evropských společenství (2001) 
12

 Eurocontrol je Evropská mezivládní organizace pro bezpečnost letecké navigace, která byla založena v roce 

1960.  
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Námořní a vnitrozemská vodní doprava ve spojení s železniční dopravou představují klíčové 

prvky intermodality, a právě mezi těmito perspektivními odvětvími chybí dostatečné těsné 

spojení. Společenství má ve vodní dopravě obrovský potenciál a dopravní kapacita je takřka 

neomezená. EU tak musí tento potenciál rozvíjet a vypořádat se s problémy zužování lodního 

parku a nedostatkem kvalifikovaných námořníků.  

Především vytvářením námořních koridorů a nabídkou efektivních zjednodušených služeb 

chtělo Společenství docílit růstu a získat přívlastek spolehlivosti v očích Evropanů. Dopravně 

přetížená místa by měla být nahrazena právě těmito koridory, a určité lodní spoje by tak měly 

být součástí transevropské sítě stejně tak jako dálnice a železnice. Další vývoj vnitrozemské 

vodní dopravy a krátké námořní dopravy rovněž záleží na efektivních přístavních službách, 

které budou založeny na zásadách regulované hospodářské soutěže
13

. 

Pro vysokou efektivitu, spolehlivost a přístupnost musí EU vytvořit řadu opatření a návrhů 

týkající se přístavních služeb, obnovení lodního parku a harmonizace certifikátů lodivodů, 

eliminace dopravně přetížených míst, instalace vysoce efektivních navigačních podpůrných a 

komunikačních systémů a dále pokračovat v procesu standardizace technických specifikací na 

celé síti vnitrozemských vodních cest Společenství
14

. 

2.4. Vývoj dopravy v rámci udržitelného rozvoje 

Udržitelný rozvoj byl zaveden Amsterodamskou smlouvou a zahrnuje tři pilíře: sociální, 

ekonomický a environmentální. Odvětví dopravy významně ovlivňuje všechny tři. Největší 

negativní dopad má na životní prostředí. Spotřeba energií v dopravním sektoru produkovala 

v roce 2007 23,1% hlavního skleníkového plynu, CO2
15

. I přesto, že za posledních deset let se 

tento podíl snížil o 5 procentních bodů, znečištění dosahuje stále vyšších hodnot a v roce 2007 

dosáhly emise CO2 pocházející z dopravního provozu 1277 milionů tun
16

, tj. o necelých 

540 milionů tun emisí oxidu uhličitého více než v roce 1990. Nejvíce se na tomto znečištění 

podílí samozřejmě silniční doprava, která přispívá 70,9 %.   

Vzhledem k závazku Evropské unie o snižování celosvětových emisí skleníkových plynů, 

musí v odvětví dopravy, jež je podstatným zdrojem těchto nežádoucích látek, dojít 

k značnému snížení emisí oxidu uhličitého a podle plánů Komise dosáhnout do roku 2050 

                                                 
13

 Komise evropských společenství (2001) 
14

 Komise evropských společenství (2001) 
15

 European commision (2010) 
16

 European commision (2010) 
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úbytku alespoň 60% v porovnání s rokem 1990 a do roku 2030 přibližně 20% v komparaci 

s rokem 2008
17

. 

Klíčovou záležitostí je závislost dopravy na surovinových zdrojích, které jsou omezené a 

jejich zásoby klesají. „Úkolem je odstranit závislost dopravního systému na ropě, aniž by bylo 

třeba obětovat jeho účinnost a ohrozit mobilitu“
18

. Doprava je nyní díky technickému pokroku 

energeticky více účinná, ale stále je závislá z 96% na ropě a jejich produktech. Zásoby tohoto 

„černého zlata“ se snižují a cena tak rapidně stoupá. Je nutné, aby dopravní sektor lépe 

zacházel s přírodním bohatstvím a snižoval svůj negativní dopad na životní prostředí. 

„Doprava je sice čistší nežli dříve, ale díky zvýšenému objemu přepravy je i nadále hlavním 

zdrojem hluku a místního znečištění“
19

. Je nutné dále pokračovat v boji za ochranu kvality 

ovzduší a proti hluku, především v silniční dopravě, která je jeho hlavním zdrojem. Způsobuje 

také nejvíce úmrtí ze všech druhů dopravy. I když se počet smrtelných nehod v EU 

za poslední desetiletí snížil téměř na polovinu, přišlo v roce 2009 při silničních nehodách 

v EU o život 34 500 osob
20

. Iniciativy v oblasti technologie, prosazování právních předpisů, 

vzdělávání a zejména zaměřování pozornosti na nechráněné účastníky silničního provozu 

budou pro další, ještě výraznější snížení těchto ztrát klíčové. 

2.5. Multimodalita 

Pro vysokou hospodářskou úroveň a konkurenceschopnost je důležité propojení všech 

dopravních druhů mezi sebou. Přesunutím přetížených míst silniční a letecké dopravy na 

varianty, které nejsou dostatečně využity, dojde k částečnému uvolnění kongescí. Klíčovými 

komponentami intermodality jsou železniční a námořní či vnitrozemská vodní doprava. 

A právě mezi těmito způsoby přepravy existuje nedostatečná integrace
21

. 

Tyto způsoby přepravy jsou uplatitelné především v nákladní dopravě na delší vzdálenosti, 

na kterou jsou využívány zejména nákladní automobily. Dá se sice očekávat, že i nadále 

zůstane jejich dominantní postavení v převozu zboží a materiálu silné. Vytvořením námořních 

koridorů a zefektivněním poskytovaných služeb železniční i vodní dopravy však lze zmírnit 

závislost nákladní přepravy na silnice.  

                                                 
17

 Sdělení Komise ,,Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“, KOM 

(2011)112. 
18

 Evropská komise (2011, s. 5) 
19

 Evropská komise (2011, s. 4) 
20

 Evropská komise (2011, s. 12) 
21

 Komise evropských společenství (2001) 
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Nejen, že je doprava realizovaná po železnicích, resp. po vodě, šetrnější k ovzduší, ale je také 

bezpečnější a z hlediska objemu nákladu je výhodnější. Například jedna kontejnerová loď 

o délce 135 metrů a šířce 17 metrů dokáže přepravit takové množství nákladu jako 

470 nákladních automobilů
22

. Pro realizování převozu nákladu takového objemu je však nutná 

akceschopná infrastruktura v podobě modernizovaných vodních kanálů. Železniční doprava 

se také jeví v souvislosti s vysokým objemem převáženého nákladu jako plnohodnotně 

konkurenceschopná alternativa k silniční dopravě. 

Na úrovni Společenství je potřeba vytvořit speciální nákladní koridory, optimalizované 

z hlediska využívání energie a vypouštění emisí, které by minimalizovaly dopad na životní 

prostředí, s využitím kombinace více způsobů dopravy. Přičemž by měl být aplikován nový 

způsob využití dopravy, který by co nejúčinněji přepravil vyšší objem nákladu i vyšší počet 

cestujících, s upřednostněním individuální dopravy na závěrečný úsek dopravy. Tato síť 

multimodálních spojení by měla procházet hlavními městy EU a dalšími velkými městy, 

a zahrnovat by měla také přístavy, letiště, klíčové pozemní hraniční přechody, případně velká 

ekonomická a logistická centra. 

Pro potřebnou integraci jednotlivých druhů dopravy je zapotřebí vyspělých technologií. Pro 

posílení intermodality již několik let působí na úrovni společenství program Marco Polo II 

zavedený roku 2007, který navazuje na své předchůdce Marco Polo I a starší program Pact. 

Za úspěchy těchto programů hovoří několik set tunkilometrů nákladní přepravy převedené ze 

silniční dopravy na jiné druhy. I když program Marco Polo II dosáhl pouze 45% 

předpokládaného převodu
23

, dá se taktéž označit za velký přínos. Multimodální cestování by 

měly usnadnit také informační online systémy a elektronické rezervační a platební systémy 

zahrnující všechny dopravní prostředky
24

. 

2.6. Transevropská dopravní síť 

Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) má za cíl zajišťovat infrastrukturu nezbytnou 

pro hladké fungování vnitřního trhu a dosažení cílů lisabonské agendy pro růst 

a zaměstnanost. „Má rovněž pomoci zabezpečit dostupnost a posílit hospodářskou, sociální a 

územní soudržnost“
25

. Tato politika je velmi důležitá, neboť zahrnuje rozhodování a nástroje 

pro financování budoucí mezinárodní dopravní sítě. Transevropská dopravní síť zahrnuje 

                                                 
22

 Komise evropských společenství (2001) 
23

 Zpráva ze zasedání výboru Marco Polo II, únor 2011 
24

 Komise evropských společenství (2001) 
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16 

 

infrastrukturu silniční, železniční, leteckou a vodní dopravu, a jejich vzájemné propojení 

s preferencí ekologičtějších a méně vytížených druhů dopravy. Mimo tuto infrastrukturu 

obsahuje také inovační systémy řízení dopravy a lokalizační a navigační systémy, které jsou 

potřebné k zajištění harmonického provozu sítě a efektivního řízení dopravy. 

Program byl schválen Evropským parlamentem roku 1993 a o rok později do něj bylo 

zařazeno 14 nových projektů. Po rozšíření EU byl jejich počet zvýšen na 30. U většiny těchto 

projektů jsou již nyní viditelné výsledky. Především propojení vnitrostátní sítě a odstranění 

technických překážek u vnitrostátních hranic. Hlavní směry TEN-T zahrnují dvě úrovně 

plánování: úroveň globální sítě (plány pro železniční, silniční, vnitrozemskou, vodní, 

kombinovanou dopravu, síť letišť a přístavů) a druhou úroveň v podobě již výše zmíněných 

30 prioritních projektů
26

. 

„Globální síť zahrnuje celkem: 95 700 km silničního spojení, 160 000 km železničního 

spojení (včetně 32 000 km vysokorychlostního spojení), 13 000 km vnitrozemských vodních 

cest, 411 letišť a 404 námořních přístavů“
27

. Prioritní projekty TEN-T pokrývají ústřední 

železniční, silniční a vnitrozemské vodní osy procházející více členskými státy najednou. 

I přes to, že již bylo dosaženo několika pozitivních změn v rámci budování transevropské 

dopravní sítě, do úplné realizace tohoto projektu zbývá ještě hodně dlouhá cesta. Podoba této 

infrastruktury bude záviset na dostupnosti finančních prostředků z evropských fondů 

na výstavbu dopravní infrastruktury. Tento zdroj Společenství pro financování tvoří téměř 

třetinu z dosavadních investic, a pro úplné zrealizování tohoto projektu je nutné zabezpečit 

zdroje pomocí zvýšeného zpoplatnění těchto dopravních tahů. Dokončení realizace programu 

je plánovaná na rok 2030. 

2.7. Financování dopravní infrastruktury 

Dopravní infrastruktura je velmi náročná na financování. Tato oblast nezahrnuje pouze 

náklady související s budováním dopravní sítě, ale také náklady na rekonstrukci či 

modernizaci, a velkou roli mají taktéž externí náklady, které vznikají provozem dopravy. Jsou 

jimi například náklady na nehodovost, poškození životního prostředí anebo hluk. „Náklady 

                                                 
26

 Komise evropských společenství (2009) 
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na vývoj infrastruktury EU, která by uspokojovala poptávku po dopravě, byly odhadnuty na 

více než 1,5 trilionu EUR na období 2010-2030“
28

. 

Vedle objemu financí vydávaných na dopravní infrastrukturu, je velkým otazníkem zdroj 

financování. Spolufinancování subjektů veřejného a soukromého sektoru není zcela 

dostačující. K úplnému krytí nákladů je nutné zatížit poplatky uživatele konkrétních 

komunikací, a sice ještě před jejich výstavbou, neboť na návratnost investic projektu tohoto 

typu můžeme čekat několik desetiletí. Aby se dosáhlo efektivního výběru financí za užívání 

silnic, musí se poplatky a mýtné vztahovat na celou oblast jako celek. Zatížení poplatky jedné 

komunikace totiž může vést k přesunu mobility na komunikaci druhou. „Některé z těchto 

výnosů navíc mohou být také využívány na vyrovnání nedostatku finančních zdrojů 

potřebných pro realizaci jiných infrastrukturních projektů, zejména železničních, v příslušném 

regionu“
29

. Z dlouhodobého hlediska se tak dosáhne mimo jiné částečných změn v přepravní 

dělbě práce ve prospěch železniční dopravy. 

Jednotlivé způsoby dopravy představují rozdílné náklady na výstavbu i údržbu dané 

infrastruktury. A ne vždy jednotlivé druhy platí za ty náklady, které svým provozem vytvářejí. 

To narušuje fungování vnitřního trhu a poškozuje hospodářskou soutěž v rámci dopravního 

systému. Společenství tak při výstavbě nové infrastruktury musí brát ohled na přepravní dělbu 

práce. Vedle preference dopravní sítě udržitelnějšími způsoby přepravy musí také 

harmonizovat zdanění paliva pro komerční uživatele, zejména v oblasti silniční dopravy, a 

sladit zásady pro výběr poplatků za používání infrastruktury
30

. 

„Cenové signály hrají klíčovou roli v mnoha rozhodnutích, která mají dlouhodobé účinky 

na dopravní systém. Poplatky a daně z dopravy je třeba upravit tak, aby se více uplatňovala 

zásada „znečišťovatel platí“ a „uživatel platí“. Měly by podpořit úlohu dopravy při propagaci 

cílů evropské konkurenceschopnosti a soudržnosti“
31

. 

2.8. Městská doprava 

Komise se ve své nynější vizi zaměřuje na tři hlavní druhy dopravy: dopravu na střední 

vzdálenosti, dlouhé vzdálenosti a městskou dopravu
32

. Právě městská doprava je oblastí 

vykazující se nejhoršími nežádoucími znaky: přetíženost, hluk, nehodovost a špatná kvalita 
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ovzduší. „Městská doprava se podílí zhruba jednou čtvrtinou na emisích CO2 z dopravy a 

ve městech dochází k 69% silničních dopravních nehod“
33

. Na některých místech překračuje 

limit hlučnosti hranici 55 dB, určenou světovou zdravotnickou organizací, jejíž stálé 

vystavování je velmi rizikové, až o téměř 40 %. Tato nepříznivá situace má dopad nejen 

na ekonomiku, ale především na zdraví obyvatel. Vzhledem k tomu, že Evropa je nejvíce 

urbanizovaný kontinent, negativní vliv městské dopravy na místní občany je zde obrovský.  

Ve městech, která jsou dopravně přetížená, je třeba postupně přecházet na alternativní 

způsoby dopravy, jako městská hromadná doprava, pěší či jízda na kole. Vybudování 

infrastruktury potřebné k těmto způsobům dopravy na úkor automobilového provozu, může 

mít za okamžitý následek vznik ještě větších kolon, ale v delším časovém horizontu toto 

opatření přinese částečné uvolnění přetížených míst, jako např. v Kodani, Londýně či 

Norimberku
34

. Dále je potřeba postupně vyřazovat stará neekologická vozidla s nehybridními 

spalovacími motory, zavádět poplatky za vjezd do určitých městských zón, implementovat 

telematické systémy informující o dopravní situaci, a také odklánět dopravu z města 

výstavbou obchvatů. 

2.9. Dopravní politika ČR 

Dopravní politika ČR je po vstupu do Evropské unie závislá na Evropské dopravní politice, 

která určuje směr v oblasti dopravy všem členským státům. Česká dopravní politika tak 

vychází hlavně z Bílé knihy EU zaměřující se na dopravu. 

Dopravní politika ČR vychází z globálního cíle, jenž má za úkol vytvořit podmínky pro 

zajištění kvalitní dopravy z hlediska ekonomického, sociálního a ekologického, a má tvořit 

základ pro nastartování změn proporcí mezi jednotlivými druhy dopravy. Tento cíl se člení na 

pět vertikálních a čtyři průřezové priority. Klíčové jsou priority vertikální, které jsou dále 

rozpracovány na specifické cíle a opatření, po kterých následují návazné strategické 

dokumenty, nástroje realizace s následným monitoringem naplňování cílů dopravní politiky
35

. 

2.9.1. Dělba přepravní práce v ČR 

I v České republice rostou disproporce dělby přepravní práce ve prospěch osobní dopravy, 

stejně jako v celé Evropě. Důvodem je globální trend upřednostňování individuální osobní 

dopravy a rychlé silniční nákladní dopravy. Železniční dopravci začínají v poslední době 
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reagovat na tento vývoj nabídkou kvalitnějších služeb. Teprve v loňském roce vstoupila na 

železniční trh společnost RegioJet, která nabízí kvalitnější služby za nízké ceny a vzniká tak 

potřebná hospodářská soutěž mezi železničními přepravci. 

Představitelé české politiky již podnikli určité kroky k renovaci železničního trhu. Roku 1994 

umožnili zákonem přístup na železniční síť dalším licencovaným dopravcům. V roce 2002 se 

přetransformovala organizace železniční dopravy a zřídila se státní organizace Správa 

železniční dopravní cesty, která se také stala vlastníkem železniční dopravní cesty
36

. Dále se 

však musí využívat potenciál jedné z nejhustší železniční sítě z celé Evropy, orientováním na 

rychlou a kvalitní osobní dopravu, rychlou nákladní přepravu zapojenou do logistického 

procesu a kvalitní regionální přepravu začleňující železnice do integrovaných dopravních 

systémů. 

Zato silniční doprava, jenž v České republice tvoří hlavní osu dopravního systému, musí 

doznat změn v podobě restrikcí za účelem snižování objemu silniční i nákladní dopravy. 

„Postupně je zaváděn systém výkonového zpoplatnění užití silniční dopravní sítě, 

přehodnocovány a zpřísňovány podmínky vstupu na trh silniční dopravy“
37

. Ještě rychleji se 

rozvíjí letecká doprava, která sice v době ekonomické krize jako jediný druh dopravy 

zaznamenal nárůst v počtu přepravených cestujících, v nákladní letecké dopravě však došlo ke 

snížení objemu přepravy zboží
38

. 

Dopravní přetíženost silniční a letecké dopravy se i u nás musí řešit v rámci udržitelného 

rozvoje přechodem na ekologičtější a bezpečnější druhy dopravy jako je vnitrozemská vodní 

doprava, která zajišťuje velmi malý podíl na přepravním výkonu v ČR. I přesto, že má Česká 

republika poměrně hustou vodní síť, v souvislosti s nákladní dopravou lze využít pouze řeku 

Labe, která není zcela splavná. Pro vytvoření významného nákladního koridoru, spojující 

západní Evropu, je vzhledem k nezastupitelnosti vodní dopravy z hlediska importu a exportu 

nadrozměrných nákladů důležité, vyřešit problém splavnosti Labe mezi Pardubicemi a 

státními hranicemi.  

2.9.2. Dopravní infrastruktura a její financování 

Česká republika má se svou polohou ve středu Evropy, nespornou výhodu v tom, že působí 

jako křižovatka dopravních cest. Prochází jí dva transevropské železniční koridory a jeden 
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silniční. Modernizace dopravní infrastruktury se tak musí vyvíjet s ohledem na projekt 

transevropské sítě. Základními prioritami české dopravní politiky je zejména modernizace 

hlavních železničních tratí v tranzitních koridorech a modernizace silniční sítě, která stále 

zaostává za dopravní infrastrukturou, kterou disponují vyspělé státy západní Evropy. 

Dopravní infrastruktura je podle zákona spravována státem. A to u všech druhů dopravy. 

„Dálnice, rychlostní silnice a ostatní silnice I. třídy mohou být podle zákona o pozemních 

komunikacích jen ve vlastnictví státu a stát je garantem jejich sjízdnosti pro potřeby uživatelů 

komunikací. Dráhy, i když mohou být ve vlastnictví soukromých osob, nesmějí být podle 

zákona o dráhách odebírány účelu, pro který jsou určeny a jejich vlastník je ze zákona 

povinen o ně pečovat a zajišťovat jejich provozuschopnost a zajistit jejich provozování pro 

potřeby dopravců. Stát je ze zákona o vnitrozemské plavbě odpovědný za rozvoj, modernizaci 

a splavnost dopravně významných vodních cest a vodní tok nemůže být podle zákona 

o vodách ve vlastnictví soukromých osob. Vlastník letiště je povinen zajistit provozování 

letiště“
39

. Nemůže-li vlastník letiště zajistit jeho provozování, je povinen nabídnout letiště 

k zajištění jeho provozování státu.  

V České republice je dopravní infrastruktura na nedostatečné úrovni rozvoje. Vlivem 

nedostatečného financování a špatné koordinace stále přibývá počet komunikací 

v nevyhovujícím stavu, a to především v silniční a železniční dopravě. Na těchto 

komunikacích se provádějí nákladné údržbové práce závad, které vyžadují po jejich ukončení 

okamžité uvedení do provozu anebo částečný provoz, namísto komplexních rekonstrukcí a 

preventivní údržby. Výstavba nové dopravní infrastruktury by měla brát ohled na životní 

prostředí a veřejné zdraví jak při samotné výstavbě, tak po celou dobu jejich provozu. 

Výdaje spadající do odvětví dopravy dosáhly v roce 2010 61,5 miliard Kč. Z důvodu krize to 

bylo méně než například v roce 2008, kdy bylo investováno rekordních 83 miliard Kč 

(v běžných cenách)
40

. „Investice do dopravní infrastruktury jsou nedílnou součástí toho, 

jakým způsobem se bude rozvíjet konkurenceschopnost České republiky. Každý milion 

investovaný do dopravních staveb vytvoří 4 pracovní místa a z každé proinvestované koruny 

do dopravní infrastruktury se státu vrátí 60 haléřů“
41

. 
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Výdaje na dopravu nepochází pouze z rozpočtu státu. Velká finanční podpora přichází také 

z fondů EU, které dotují sektor dopravy pro období 2007-2013 prostřednictvím Operačního 

programu Doprava, který je největším operačním programem v České republice. Připadá na 

něj 5,774 mld. EUR, tj. zhruba 22 % ze všech prostředků pro ČR z fondů EU pro období 

2007-2013.  
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3. Charakteristika dopravní infrastruktury 

v Moravskoslezském kraji 

3.1. Charakteristika kraje 

3.1.1. Poloha 

Moravskoslezský kraj leží v centru hustě osídlené aglomerace, která sousedí s Olomouckým a 

Zlínským krajem, na severu s polským Slezským a Opolským vojvodstvím a na východě se 

slovenským Žilinským krajem. Moravskoslezský kraj se sice nachází v nejvýchodnějším 

koutu republiky, kde vzdálenost od metropole republiky činí vzdušnou čarou až 300 km, ale 

z nadregionálního hlediska je poloha kraje velice výhodná. MSK leží na hranici tří států, 

uprostřed evropského prostoru, mezi rakouskou Vídní, polskou hornoslezskou aglomerací a 

slovenskou Bratislavou. 

Této strategické polohy celé oblasti se snaží využít regionální aktéři, kteří usilují o spojení 

některých aktivit Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a polských 

vojvodství Slaskie a Opolskie, za účelem vytvoření významného ekonomického centra. Tyto 

regiony se již dohodly na vytvoření Evropského seskupení pro územní spolupráci s názvem 

Tritia. Toto uskupení, které čítá oblast s 8 miliony obyvateli, je zaměřeno především 

na hospodářskou spolupráci, která zahrnuje i oblast dopravy a dopravní infrastruktury, kde je 

účelem zajistit kvalitní propojení všech regionů a dopravní dostupnost území
42

. 

3.1.2. Administrativní členění 

Moravskoslezský kraj je jedním ze 14 územních samosprávných celků. Rozléhá se na území 

o velikosti 5427 km
2
, ve kterém žije téměř jeden a čtvrt milionu obyvatel. Kraj je rozčleněn 

na 6 okresů – Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek. V kraji 

se nachází celkem 5 statutárních měst, 35 měst, 3 městyse a přibližně 300 obcí. Sídelním 

městem kraje je statutární město Ostrava, které je zároveň největším městem a k roku 2011 

zde žilo 310 464 obyvatel. Dalšími významnými sídly jsou podle počtu obyvatel Havířov, 

Karviná, Frýdek-Místek, Opava a Třinec
43

. 
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3.1.3. Hospodářství 

Moravskoslezský kraj je jednou z nejdůležitějších průmyslových oblastí u nás. Na území se 

nacházejí četná ložiska černého uhlí, které spolu s hutním průmyslem, vedly k industrializaci 

kraje. Po revoluci však dochází k útlumu těžkého průmyslu, což má na region obrovský 

dopad. Mnozí obyvatelé přicházejí o práci a stoupá tak nezaměstnanost. V současnosti činí 

průměrná míra registrované nezaměstnanosti přibližně 12,1%
44

. Vedle průmyslu se v kraji 

dále prosazuje výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních prostředků a 

výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken. 

Stopy těžkého průmyslu jsou v kraji viditelné doposud, a ještě dlouho se bude kraj 

vypořádávat s následky této činnosti. I přesto, že zde došlo k mírnému zlepšení životního 

prostředí, stále patří k nejvíce zatíženým oblastem v republice. Jako nejzávažnější se jeví 

kontaminace půdy a podzemních vod, důlní poklesy a znečištění povrchových vod a ovzduší. 

3.1.4. Doprava a dostupnost kraje 

Moravskoslezský kraj prochází dlouhodobou hospodářskou transformací, a ta má vliv jak na 

dopravní infrastrukturu, tak na dopravní dělbu práce. Vzhledem k dosavadní průmyslové 

orientaci kraje se preferovala především nákladní železniční doprava. Těžba sypkých hmot, 

zejména černého uhlí, dále železné rudy, výrobků metalurgie a těžkého strojírenství, výrazně 

poklesla a tento klesající trend by měl pokračovat i nadále
45

. Převážná většina těchto produktů 

byla přepravována právě po železnici. V moderní globalizované dopravě má však rozhodující 

význam silniční doprava, a nárůst tohoto druhu dopravy se projevuje i v MSK. Na změny 

v přepravní dělbě práce musí pro zachování konkurenceschopnosti kraj reagovat co 

nejpohotověji.  

Do Moravskoslezského kraje směřují důležité vnitrostátní dopravní tahy silniční i železniční 

dopravy, které jej spojují s významnými aglomeracemi ČR – Prahou a Brnem. Hlavní město 

Praha je spádovou oblastí celé republiky, kde jsou shromažďovány veškeré ekonomické 

aktivity a zahrnuje tak převážnou většinu dopravních vazeb s okolím. Pro tak vzdálený region 

jakým je MSK, má rychlé spojení s Prahou velký význam. 

Z nadregionálního hlediska krajem prochází jeden z deseti hlavních transevropských 

dopravních koridorů, který má pro rozvoj kraje obrovský význam. Tento tranzitní koridor 

zahrnuje jak dálniční trasu vedoucí z polského přístavního města Gdaňsk, tak železniční trať, 
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která navíc vede přes polské hlavní město Varšavu. Obě trasy směřují do Vídně, a jsou 

součástí spoje severu s jihem Evropy. 

3.2. Silniční infrastruktura 

Silniční infrastruktura je v MSK i po modernizaci a rekonstrukci některých dopravních tahů 

stále v nevyhovujícím stavu. Hustota dopravní sítě neodpovídá vysoké koncentraci měst a 

v porovnání s jinými kraji zaostává. Ve špatném stavu jsou především komunikace typu 

II. a III. tříd. Kraj, jakožto hlavní činitel modernizace stávající infrastruktury, si je vědom této 

situace a vynakládá nemalé finanční prostředky na její rekonstrukci. Podporu má také od EU, 

která mu na základě Regionálního operačního programu přispěla necelými 300 miliardami 

Eur v programovacím období 2007 – 2013. Zkrátka nezůstal ani stát, který v letech 2004 až 

2007 vynaložil na rozvoj dopravní infrastruktury 155 miliard Kč
46

. 

Moravskoslezský kraj spravuje od roku 2001, kdy byla silniční infrastruktura přenesena do 

jeho vlastnictví od státu, téměř 2700 kilometrů silnic II. a III. třídy.„Regionální silnice, které 

spojují všechna města a obce a jsou nutnou podmínkou jejich životaschopnosti a případného 

růstu, byly v době převzetí silnic II. a III. třídy od českého státu zatíženy vnitřním dluhem, 

který byl odhadován na zhruba 8 miliard korun“
47

. Silnice I. třídy jsou ve vlastnictví státu a 

spravuje je Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

„Strategická vize rozvoje Moravskoslezského kraje je založena na principech rovnocenného 

respektování všech tří základních aspektů udržitelného rozvoje – tedy jeho ekonomické, 

sociální i environmentální složky. Základním strategickým cílem v oblasti infrastruktury je 

zvýšení celkové efektivnosti dopravního systému kraje na úroveň evropského standardu“
48

. 

3.2.1. Hlavní silniční tahy 

Tabulka č. 3.2.1 – Hlavní silniční tahy v MSK 

Komunikace Trasa Roční průměr denní intenzity 

všech vozidel (r. 2010) 

D1 (Brno) – Ostrava – Bohumín 11 727 

I/11 (Hradec Králové) – Opava – Ostrava – Český 

Těšín – Jablunkov – (hranice Slovenska) (E 75) 

11 774 

I/45 (Moravský Beroun) – Bruntál – Krnov – Petrovice 5 628 
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– (hranice Polska – Glubczyce) 

I/46 (Olomouc) – Opava – (hranice Polska – Racibórz) 5 936 

I/47 Ostrava – Odry – Přerov 5 030 

I/48 (R48) Bělotín – Český Těšín – (hranice Polska „1“) 

(E462) 

15 690 

I/56 (R56) Hlavatá (I/35) – Frýdlant nad Ostravicí – Frýdek-

Místek – Ostrava – Opava 

15 745 

I/57 (Vsetín) – Nový Jičín – Opava – Krnov – 

Bartultovice – (hranice Polska – Prudnik) 

6 532 

I/58 (Rožnov) – Příbor – Ostrava – Bohumín – (hranice 

Polska) 

9 939 

I/59 Ostrava – Karviná 11 994 

I/67 Bohumín – Karviná – Český Těšín 9 230 

I/68 Horní Tošanovice - Nebory 7 716 

Zdroj: www.rsd.cz 

Moravskoslezským krajem prochází vedle dálnice D1, která má na území kraje v provozu 

zatím necelých 54 km na ose Bělotín – Velké Albrechtice – Ostrava – Bohumín – Věřňovice, 

11 silnic I. třídy, z nichž dvě částečně fungují jako komunikace rychlostní. Tato silniční síť 

nadregionálního významu spojuje zejména největší města kraje, přičemž největší zatížení je 

zaznamenáno mezi městy Opava, Ostrava, Frýdek-Místek a hraničními přechody s polskou  

a slovenskou republikou
49

. 

Silnice I/11 je významným dopravním tahem, neboť zajišťuje západo-východní vazby. Jedná 

se o jednu z nejvytíženějších silnic MSK, a tomu také odpovídá její stav. V úseku od hranic 

kraje po Opavu je s výjimkou průtahu města Bruntál, tato dvoupruhová komunikace v zásadě 

stabilizována. Horší to však je na úseku Opava – Ostrava, kde zatížení dosahuje obrovských 

hodnot, a na některých místech, zejména v centru města Opavy se dostává provoz k hranici 

výkonnosti. V Průtahu Ostravou až po hranici Havířova je trasa částečně vedena jako 

rychlostní silnice. Od města Havířov ke státním hranicím se Slovenskem silnice funguje 

v dvoupruhovém uspořádání, kde se však doprava nepotýká s většími problémy. 

Silnice I/45 představuje nejrychlejší spojení Bruntálu s Krnovem, kde jižně pokračuje na 

Olomouc a Brno. Tato komunikace představuje významný spoj s rekreační oblastí 

v Jeseníkách. A je také důležitá vzhledem k hraničnímu přechodu s polskou republikou 
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v Bartulovicích. Trasa je na celé délce vedena jako dvoupruhová, která se jeví, až na dopravní 

vytížení ve městě Bruntál, jako kapacitně dostačující. 

Silnice I/46 plní funkci příčky s orientací severovýchod-jihozápad. Tato dvoupruhová 

komunikace není nijak výrazně zatížena a mimo některé obce vyhovuje dočasnému zatížení. 

Silnice I/47 je vedena ve dvoupruhovém uspořádání. Její vytížení po výstavbě dálnice D47 

klesá a v současnosti patří k nejnižším v kraji. 

Rychlostní silnice R48 patří k nejdůležitějším komunikacím v kraji. Je významná zejména pro 

dálkovou a mezinárodní dopravu. Tato komunikace je v některých úsecích vedena jako 

dvoupruhová. A právě na těchto místech nevyhovuje vysokému zatížení, které je příčinou 

havarijního stavu silnice způsobující dopravní kongesce i nehody. Jedná se o úsek Rychaltice 

– Frýdek-Místek, kde dochází v současnosti k budování přeložky v profilu rychlostní 

komunikace. K obrovskému vytížení silnice dochází ve městech Příbor, Frýdek-Místek a 

menšími obcemi, kde je nutné výstavba obchvatů. 

Rychlostní silnice R56 je důležitou dopravní tepnou MSK, která je podle statistik ŘSD zcela 

nejvytíženější ze všech silničních komunikací v kraji. Je orientována severo-jižním směrem a 

spojuje tři velká města – Opavu, Ostravu a Frýdek-Místek se Slovenskem na jihu a s Polskem 

na severu. V praxi to znamená spojení průmyslového centra Ostravy s atraktivní rekreační 

lokalitou v blízkosti vodní nádrže Šance v Moravskoslezských Beskydech a celým pohořím 

Beskydy. Na dvoupruhové komunikaci se v úseku Hlučín – Opava objevuje řada směrových a 

šířkových závad, zejména v centru Opavy. Průtah Ostravou je veden ve čtyřpruhovém 

uspořádání, kde se napojuje na dálnici D1 a po Místecké ulici pokračuje směrem na Frýdek-

Místek. Na této ulici současně probíhá II. etapa modernizace do kategorie rychlostní 

komunikace, která umožní snadnější dostupnost jihu Ostravy s Přívozem. V dalším úseku až 

do severní partie Frýdku-Místku je tah již vybudován v cílových parametrech silnice pro 

motorová vozidla. Posledním problémovým prvkem této silnice je průtah Frýdkem-Místkem, 

kde je sledován obchvat města včetně připojení na rychlostní komunikaci R48. Silnice I/56 již 

dále pokračuje pouze ve dvoupruhovém uspořádání k sedlu horského hřbetu Beskyd a končí u 

hraničního přechodu se Slovenskem. 

Silnice I/57 je příhraničním dopravním tahem, který spojuje hraniční přechody s polskou 

republikou, Krnov, Opavu Nový Jičín. Tato dvoupruhová komunikace se potýká s větším 

zatížením pouze ve výše zmíněných městech.  
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Silnice I/58 je významná zejména pro vztahy Ostrava – Mošnov a Ostrava – hraniční přechod 

s Polskem, kde také dochází k největšímu vytížení. Tato dvoupruhová silnice vyhovuje 

současným intenzitám dopravy, které se po zprovoznění nedaleké dálnice mírně snížilo. 

Průtah Ostravou je veden ve čtyřpruhovém uspořádání, které kapacitně také vyhovuje.  

Silnice I/59, která spojuje jih Ostravy s Karvinou, probíhá ve dvoupruhovém profilu. Tato 

silnice místního významu s průměrnou intenzitou 12 tisíci vozidly/24 hod. je prozatím 

stabilizována. 

Silnice I/67 vede v bezprostřední blízkosti hranic s Polskem. Trasa je kromě průtahu 

Karvinou vedena ve dvoupruhovém uspořádání. Největší zatížení je zaznamenáno 

samozřejmě ve velkých městech, jako jsou Bohumín, Karviná, Český Těšín a Třinec. V úseku 

Český Těšín – Třinec je část dopravy převedena na vybudovanou přeložku silnice I/11. 

V Bohumíně je obchvat, který bude sloužit zároveň jako přivaděč k dálnici, současně ve 

výstavbě. 

Silnice I/68 má i přes svou krátkost veliký význam, neboť plní funkci komunikační příčky 

propojující silnice I/11 a R48. Jejím vzrůstajícím zatížením je však sledována rekonstrukce na 

silnici pro motorová vozidla. 

3.2.2. Páteřní silniční síť 

Komunikace páteřní silniční sítě tvoří tzv. „Slezský kříž“, který horizontálně spojuje města 

Krnov a Třinec, a vertikálně Nový Jičín s Bohumínem.„Severojižní rameno kříže tvoří dálnice 

D1 a rychlostní silnice R48. Západní rameno tvoří v úseku Bartultovice – Krnov – Opava 

silnice I/57, v úseku Opava – Ostrava silnice I/11 a v úseku Ostrava – Frýdek-Místek silnice 

I/56. Po peáži po silnici R 48 tvoří východní rameno kříže silnice I/68 Horní Tošanovice – 

Hnojník – Nebory a v úseku Nebory – Jablunkov – Mosty u Jablunkova opět silnice I/11“
50

.  

Tento silniční kříž zahrnuje celkem 197 kilometrů páteřních komunikací, z nichž převážná 

většina je již modernizována. V současné době probíhá poslední etapa stavebních prací, jejíž 

dokončení bylo výhledově odhadováno na rok 2012. Po pozastavení některých staveb se však 

výstavba protáhne. 

Moravskoslezský kraj do budoucna počítá s obrovským nárůstem silniční dopravy, který se 

projeví nejvíce na těchto páteřních silničních tazích. Význam Slezského kříže potvrzují také 
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aktivity Moravskoslezského kraje společně s českými i polskými městy, které usilují 

o zařazení do Transevropské dopravní sítě. Jedná se zejména o dopravní spojení Opole – 

Prudnik – Krnov – Opava – Ostrava, které navazuje na dálnici D1, jenž již spadá do evropské 

globální sítě.  

Obrázek č. 3.2.2 – Slezský silniční kříž 

 

Zdroj: http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=42737 

3.2.3. Dálnice 

Moravskoslezským krajem prochází prozatím 54-kilometrový úsek dálnice D1, který končí 

v Bohumíně. Dálnice od roku 2008 propojuje tři největší města republiky – Prahu, Brno  

a Ostravu. Úsek na území MSK vedoucí z Bělotína, a dále pokračuje ve směru Velkých 

Albrechtic, Ostravy a Bohumína, se za Věřňovicemi bude napojovat na polskou dálnici A1, 

která vede přes celé Polsko do přístavního města Gdaňsk.  

Dálnice D1 je součástí větve B VI. multimodálního koridoru transevropské dopravní sítě, 

který vede z Gdaňsku, přes Ostravu pokračuje do Brna, a následně do Vídně. Toto propojení 

má pro Moravskoslezský kraj obrovský význam a může přispět k dalšímu rozvoji regionu. Pro 

efektivní využívání dálnice však musí být kvalitní stav navazujících dopravních tahů, 

http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=42737
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konkrétně silniční trasa I/11 – I/57 ve směru (Polsko) – Krnov – Opava – Ostrava – Frýdek-

Místek – Třinec – (Slovensko).  

Silniční tah vedoucí z Ostravy do slovenské Žiliny je velice významný pro Moravskoslezský i 

Žilinský kraj, neboť propojuje obě dvě větve VI. multimodálního dopravního koridoru. Toto 

silniční propojení musí být modernizováno tak, aby bylo schopno pohltit narůstající tranzitní 

přepravu mezi průmyslovými centry MSK. Tato západovýchodní dopravní trasa je jedinou 

mezinárodní spojnicí se Slovenskem, a vzhledem k otevření nových průmyslových závodů 

v Nošovicích a Žilině, může vysoký nárůst dopravy ohrozit další vývoj těchto regionů. 

3.3. Železniční infrastruktura 

Moravskoslezský kraj disponuje poměrně hustou železniční infrastrukturou. I přes tuto 

skutečnost, není železniční síť dostatečně využívána. A to především vlivem zastaralostí této 

sítě a nízkou kvalitou přepravních služeb. Moravskoslezský kraj se tak zaměřil zejména na 

tyto dva problémy a vedle zkvalitnění služeb, musí také obnovit a modernizovat jak 

železniční infrastrukturu, tak vozový park. 

V severomoravském regionu, ale i v celé ČR, ovládá železniční trh státní podnik České dráhy, 

a.s. Tato společnost má v železniční dopravě i přes vstup nové konkurence na trh, dominantní 

postavení. A tuto pozici se snaží udržet zlepšováním nabídky služeb v osobní i nákladní 

dopravě. Úspěšně také rozšiřuje zastaralý vozidlový park v osobní dopravě. Pro dálkovou 

dopravu slouží komfortní vozy Pendolino, a další nové rychlíkové a lůžkové vozy. Rovněž na 

regionální úrovni přibyly vlaky odpovídající moderním požadavkům železniční dopravy. Ke 

kvalitní osobní dopravě patří i zákaznická centra, která byla vybudována ve vybraných 

železničních stanicích pod názvem ČD centra, jenž představují kvalitativní změnu ve službách 

zákazníkům
51

. 

Ve spolupráci s krajem se Českým drahám podařilo optimalizovat regionální tratě a 

modernizovat některé železniční zastávky. V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce 

„Výpravní budovy Ostrava-Svinov“ a v roce 2007 byla vybudována zcela nová zastávka 

v centru Ostravy „Ostrava-Stodolní“. V témže roce se dočkala modernizace i trať, která vede 

přes výše zmíněnou zastávku. Elektrizována byla přesně od zastávky Ostrava hl. n. po 
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Ostravu-Kunčice. Ještě v roce předešlém (2006) došlo k elektrizaci trati Opava-východ – 

Ostrava-Svinov
52

. 

3.3.1. Koridorové tratě 

Moravskoslezským krajem prochází dva hlavní mezinárodní železniční koridory. Oba již 

dlouhou dobu prochází modernizací. II. tranzitní koridor, vedoucí z Břeclavi do Přerova, a 

v MSK pokračuje ve směru Hranice – Studénka – Ostrava – Petrovice, je již kompletně 

rekonstruován. III. železniční koridor, jenž je součástí hlavní transevropské železniční 

magistrály E40 vedoucí z francouzského Le Havru a končí na Ukrajině ve městě Lvov, 

umožní kvalitní dopravní obsluhu západočeského a moravskoslezského kraje. Úsek 

od Přerova do Dětmarovic kopíruje II. železniční koridor, kde pokračuje jižně k Mostům u 

Jablunkova a dále míří ke státním hranicím se Slovenskem. Úsek Přerov – Dětmarovice byl 

modernizován v rámci II. železničního koridoru, práce na úseku Dětmarovice – 

Mosty u Jablunkova se však protáhly na rok 2012-2013.  

Obrázek 3.3.1 – Železniční koridory ČR 

Zdroj: www.4-koridor.cz 
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3.3.2. Páteřní síť železniční dopravy 

Páteřní síť železniční dopravy tvoří tahy propojující obce s rozšířenou působností. Mezi ně 

patří tyto koridorové tratě a na ně navazující nekoridorové celostátní tratě: 

 Trať č. 270: Bohumín – Přerov  

 Trať č. 320: Bohumín – Čadca (Slovensko), Dětmarovice – Petrovice u Karviné  

 Trať č. 323: Ostrava – Valašské Meziříčí  

 Trať č. 321: Ostrava-Svinov – Český Těšín, Polanka nad Odrou – Ostrava – Vítkovice 

 Trať č. 316: Ostrava-Svinov – Opava-východ  

 Trať č. 310: Opava-východ – Krnov – Valšov – (Olomouc)  

 Trať č. 292: Krnov – Jindřichov ve Slezsku – (Jeseník)  

„Na koridorových tratích se stávající rychlost pohybuje v rozmezí 100 – 120 km/hod. Na 

celostátních tratích nekoridorových se tato rychlost pohybuje v rozmezí 60-90 km/hod a na 

regionálních tratích v rozmezí 40-70 km/hod“53. Pro plnou konkurenceschopnost k silniční 

dopravě je tak prioritou zvýšení rychlosti na těchto regionálních úsecích. Zapotřebí je zejména 

zlepšit časovou dostupnost Ostravy s dalšími městy regiony. 

3.3.3. Vysokorychlostní tratě 

„Vysokorychlostní železniční trať (zkráceně VRT) nazýváme takovou nově budovanou železniční 

trať, jejíž traťová rychlost je nejméně 250 km/hod“54. VRT jsou normálně rozchodné, alespoň 

dvojkolejné dráhy s výhybnami pro předjíždění pomalejších vlaků, a díky tomu tak nedochází ke 

kongescím. Trasy VRT jsou navrhovány tak, aby procházely velkými aglomeracemi s více než 

milionem obyvatel s tím, že na těchto trasách se nenachází žádné úrovňové křižovatky všech 

dopravních cest. Tyto tratě musí být zcela izolovány, tak aby tam nemohl vniknout žádný člověk 

či zvíře. Vlaky dosahující takové rychlosti by měly splňovat ty nejpřísnější normy a nabízet 

kvalitní služby s interiérem na úrovni letadel. 

Vysokorychlostní tratě jsou součástí multimodální dopravní sítě TEN-T. Českou republikou 

prochází dva panevropské dopravní koridory, z nichž jeden vede právě přes území 

Moravskoslezského kraje. Tento koridor, o kterém již byla zmínka v předchozích kapitolách, 

spojuje Varšavu s Vídní, a procházet by měla Ostravou, která by měla být jedinou zastávkou na 

území MSK. 
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Pro Ostravu, ale i celý kraj, má integrace do trasy VRT zásadní význam. Česká republika musí 

držet krok s celou Evropou v rozvoji infrastruktury, jenž bude rozhodovat o ekonomickém vývoji 

členských zemí a udržení konkurenceschopnosti. Další rozvoj regionu bude záviset na rychlém 

spojení s domácími i zahraničními ekonomickými centry. Do Prahy by se například měl člověk 

dostat za pouhou 1 hodinu a 50 minut. Podobně rychlé spojení by měla vysokorychlostní 

železnice umožňovat do Varšavy a Vídně. A z těchto měst dále do celé Evropy.  

3.4. Letiště v MSK 

Pro další rozvoj tohoto regionu je velice důležitá existence letiště mezinárodního významu. 

Letiště takového typu je podpůrným prostředkem pro další příliv investorů do kraje. 

Vzhledem k poloze kraje umožňuje snadný přístup ze vzdálenějších míst nejen do tohoto 

regionu, ale také do regionů okolních. 

Moravskoslezský kraj disponuje jedním veřejným mezinárodním letištěm, které se nachází 

v Ostravě – Mošnově. Od roku 2006 je pojmenováno po hudebním skladateli Leoši 

Janáčkovi. Toto letiště je největším mezinárodním letištěm u nás. Je ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, který ho pro rozvoj letiště převedl z vlastnictví státu v roce 2004 na 

společnost Letiště Ostrava, a.s., která je jeho provozovatelem. 

Letiště má 3,5 km dlouhou přistávací a vzletovou dráhou, která umožňuje 40-54 příletů/odletů 

za hodinu. Z mošnovského letiště je možné se dostat do několika jihoevropských a 

severoafrických destinací. Nejčastější letecký spoj je však na ose Ostrava – Praha, který se 

uskutečňuje 3x až 4x denně. 

Převodem majetku do „rukou“ kraje, respektive ostravské letištní společnosti, je kraji 

umožněno toto letiště dále rozvíjet a uspokojit tak poptávku po letecké dopravě. Ekonomická 

krize sice tuto poptávku mírně zmrazila, ale s předpokládaným oživením růstu, se dá 

očekávat, že poptávka po letecké dopravě opět poroste. Pro rozvoj letiště a zvýšení jeho 

využitelnosti musí jeho provozovatel v časovém horizontu do roku 2015 vytvořit v prostoru 

letiště dopravní a logistický uzel poskytující kvalitní služby evropského standardu s kapacitou 

nejméně 600 tis. přepravených osob ročně a 7000 tun přepravených nákladů za rok55.  

V současné době připravuje provozovatel Letiště Ostrava, a.s. ve spolupráci 

s Moravskoslezským krajem několik významných projektů, u kterých se předpokládá 

spolufinancování z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 
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Moravskoslezsko, prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 

Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava. V rámci projektů financovaných z Evropské unie budou 

na Letišti Leoše Janáčka realizována opatření ke zvýšení odbavovací kapacity a bezpečnosti 

provozu.  

V plánu je vybudování infrastruktury zajišťující rozvoj dalších služeb letiště, výstavba 

účelových komunikací napojující letiště a sousední průmyslovou zónu na silniční síť a 

napojení letiště na železniční síť a to včetně železničního terminálu
56

. Strategická poloha 

umožňuje napojení na dálnici D1, na vysokorychlostní železniční trať a také na II. železniční 

koridor. Důležité je také propojit tuto oblast s rychlostní komunikací R48. Tato multimodální 

dopravní síť je velice významná pro mobilitu obyvatel ze vzdálenějších míst, a také pro 

přiletěvší cestující, kteří se mohou dostat do jakéhokoliv města v regionu. 

Dále se jedná se o druhou etapu výstavby odbavovací haly, pořízení strojů a zařízení na 

odbavování cestujících a letadel, údržbu dráhových systémů, technické prostředky letištního 

záchranného systému, rozšíření odbavovací plochy pro letadla a výstavbu Bezpečnostního 

centra
57

. 

Ostravské letiště má fungovat jako tzv. high technology centrum, které může vyvolat dokonce 

5-6 tisíc pracovních míst a stát se tak významným zaměstnavatelem v regionu, a ve spojení 

s PZ Mošnov významným centrem kombinované dopravy s napojením na silniční a železniční 

síť, jenž může v budoucnu zapříčinit příliv nových investorů a umožnit tak MSK efektivní 

rozvoj a udržení konkurenceschopnosti. 

3.5. Vodní koridory 

Česká republika, jakožto vnitrozemský stát, nedostatečně využívá přírodní infrastrukturu 

v podobě vodních cest, které jsou velkou perspektivou pro společenství. V porovnání 

s členskými zeměmi EU zaostáváme v přepravních výkonech vodní dopravy a jsme jedinou 

zemí, která není přímo nebo nepřímo spojena kvalitní vodní cestou s mořem. V ČR je přitom 

poměrně hustá vodní síť s významnými vodními tepnami. 

Právě Moravskoslezským krajem protéká jedna z nich – řeka Odra, která je součástí vodního 

koridoru Dunaj – Odra – Labe spadající pod projekt EU propojující síť evropských vodních 
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cest. K jeho dokončení už chybí pouze tento koridor, a proto má pro ČR, ale i celou unii, 

zásadní význam.  

Obrázek č. 3.5 – Mapa vodních koridorů a plynovodů 

 

Zdroj: www.casopisstavebnictvi.cz 

Vodní dopravní koridor D-O-L má propojit ČR s Baltským mořem a umožnit severním 

zemím dostupnost k hlavní vodní tepně Evropy – Dunaji. Tento primární účel však pouze 

zastiňuje další funkce tohoto vodního koridoru, kterých je celá řada. Nejen, že je tento druh 

dopravy k životnímu prostředí nejvíce šetrný, ale D-O-L má také důležitou protipovodňovou a 

udržovací funkci. Významný je samozřejmě pro hospodářství a konkurenceschopnost, a dále 

rovněž pro cestovní ruch, zemědělství a sport. Dopravní koridor D-O-L začíná na území ČR 

v Hodoníně, a dále prochází Přerovem, na území MSK protéká Ostravou a za Bohumínem 

teče do Polska.  

Vyvstávají však otázky v oblasti proveditelnosti této vodní cesty. Realizace tohoto projektu je 

finančně velice náročná. Náklady na splavnění celého koridoru se odhadují až na 8,9 miliardy 

Eur. Pro tento projekt lze však využít Fond soudržnosti EU, který může poskytnout až 85 % 

z investičních nákladů. Zbytek musejí financovat státy, kterými tento kanál prochází. Velké 

spory v souvislosti s výstavbou koridoru také vyvolávají obrovské zásahy do přírody. Kanál 

http://www.casopisstavebnictvi.cz/
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prochází přes četná území soustavy NATURA 2000 a 4 chráněné krajinné oblasti. Stavba 

takového kanálu by narušila územní systém ekologické stability prakticky na celé jeho délce. 

Vzhledem k náročnosti projektu je stavba vodního koridoru rozdělena na 4 etapy. První etapa 

zahrnuje napojení Jižní Moravy na Dunaj a splavnění Odry do Ostravy (z polské obce Kozle). 

Druhou etapu tvoří propojení Hodonína s Přerovem. Celá třetí etapa by měla probíhat mezi 

Přerovem a Ostravou, a poslední čtvrtá etapa má propojovat Přerov s Olomoucí a následně 

Pardubicemi. 

Důsledkem této náročnosti se uskutečnění projektu stále posouvá. Původní záměr byl 

plánován k realizaci větší části projektu v programovacím období 2007-2013 a úplné 

dokončení mělo spadat do horizontu roku 2020. Dosud se však nezačalo ani s výstavbou první 

etapy. Na území uvažované trasy vodní cesty je v současnosti stavební uzávěra. Další postup 

je nyní na ministerstvu dopravy, které navrhlo vládě zpracovat analýzu potřebnou k prověření 

proveditelnosti projektu, jeho účinnosti a finanční náročnosti s datem předložení ke dni 

31.12.2013. 

3.6. Cyklistická síť 

Existence cyklistické sítě s napojením na ostatní druhy dopravy včetně té veřejné, je pro 

region rovněž důležitá. Absence takovéto infrastruktury je s rostoucím trendem motorové 

dopravy citelná, v Moravskoslezském kraji obzvlášť.  

Cyklotrasy se dělí na trasy dálkové a regionální. Regionální tratě slouží zejména jako 

alternativa k motorové dopravě ve statických oblastech měst. Dálkové cyklostezky jsou 

prostředkem ke zlepšení cestovního ruchu, zvýšení atraktivnosti regionu a pro způsob trávení 

volného času místních obyvatel. 

U dálkových tras se preferují liniově vedené cesty s minimalizací výškových rozdílů 

v blízkosti říčních koridorů. Pro zatraktivnění by měly také protínat zajímavé turistické oblasti 

regionu. To platí také u tras regionálních, které prochází velkými městy. Cyklotrasy by měly 

co nejméně přicházet do styku s motorovou dopravu. Pro vymizení motorové dopravy z města 

je na silnicích, kde to není jinak možné, nutné zvětšovat a separovat cyklistické pruhy právě 

na úkor automobilové, méně ekologické dopravy.  

Rozvoj cyklotras je koordinován pomocí dokumentu Národní strategie cyklistické dopravy 

v ČR, který je zpracován na základě pověření Ministerstva dopravy ČR Centrem dopravního 
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výzkumu. V současnosti se připravuje nová cyklostrategie pro roky 2012 – 1015, která má 

nahradit stávající strategii schválenou vládou ČR v roce 2004. Cílem nadcházející 

cyklostrategie je zlepšení koordinace mezi orgány státní správy, městy a obcemi na státní i 

regionální úrovni. Cílem je také zvýšení podílu cyklistické dopravy ve městech a zlepšení 

efektivity výstavby cyklistické infrastruktury včetně jejího financování. Prioritou je rovněž 

zlepšení bezpečnosti cyklistů na silnicích. 

3.6.1. Cyklotrasy v MSK 

Územím Moravskoslezského kraje prochází jedna z hlavních tras cyklistické sítě EuroVelo. 

Součástí této trasy, která vede z francouzského přístavního města Roscoff do ukrajinského 

Kyjeva, je „Jantarová stezka“. Tato dálková cyklotrasa kopíruje historickou obchodní cestu 

vedoucí z Vídně do Krakova. V našem kraji stezka postupně protíná Přerov, Studénku, 

Ostravu, Hlučín a na polském území pokračuje za hraničním přechodem Hať/Tworków. 

Dále pak krajem prochází dvě významné dálkové příhraniční cyklotrasy. Severní příhraniční 

cyklostezka, která je označená čísly 55 respektive 56, vede z Těšínska ke státním hranicím 

v Bohumíně. Druhá část severní cyklostezky č. 56, známá také pod názvem Slezská 

magistrála, začíná v Hlučíně, kde navazuje na Jantarovou stezku, a vede až do Jeseníků. 

Převážná část cyklostezky je svedena do koridorů řek Olše a Opavy. Druhou příhraniční 

cyklostezkou je jihovýchodní trasa č. 46, která sleduje hranici se Slovenskem a spojuje trasu 

č. 56 v Českém Těšíně se Zlínským krajem. 

Cyklistickou síť ještě doplňuje několik regionálních cyklotras III. třídy a další cyklostezky 

lokálního významu. 

Tabulka 3.6.1 – Cyklotrasy III. třídy 

Číslo 

trasy 

Směr 

501, 502 Jihlava – Český Těšín 

553, 511 Jeseník – Znojmo  

551 Moravice 

503 Odersko 

461 Ostravice – Staré Hamry – Bílá, Konečná 

472 Vsetín – Velké Karlovice - Martiňák 

561 Bukovec – Hrčava - Šance 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 3.6.1 – Cyklotrasy I., II. a III. třídy procházející Moravskoslezským krajem 

Zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/doprava/dop_02_priloha10.jpg 

3.7. Kombinovaná doprava a VLC 

Česká republika je součástí evropského prostoru, ve kterém se pro větší efektivitu dopravy 

prosazuje kombinování několika způsobů přepravy. Moravskoslezský kraj má vzhledem ke 

slibnému vývoji dopravní infrastruktury obsahující významné tahy silniční, železniční i vodní 

dopravy, dobré předpoklady rozvoje multimodální dopravy. To potvrzuje také fakt, že tudy 

prochází důležitý panevropský koridor.  

Důležitým prvkem této dopravy je také existence veřejného mezinárodního letiště, které se 

nachází v Mošnově. Toto strategické místo, nacházející se 15 km jihovýchodně od Ostravy, 

musí být propojené zejména prostřednictvím silniční a železniční infrastruktury. Mošnovské 

letiště má k tomu výborné předpoklady, neboť má těsné dopravní vazby s významnými 

komunikacemi jako jsou dálnice D1, rychlostní silnice R 48, silnice I. třídy I/58 a také 

II. železniční koridor. 

Ke kombinované dopravě patří neodmyslitelně veřejná logistická centra (dále VLC). Tyto 

centra jsou situovány do míst, kde se střetávají základní tahy železniční, silniční, dálniční, 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/doprava/dop_02_priloha10.jpg
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popřípadě vodní nebo letecké dopravy. Vedle spolupráce různých způsobů přepravy je účelem 

VLC koncentrace přepravních proudů, odstranění těžké silniční dopravy z obytných území  

a dálkových komunikací včetně zajištění přístupu k informačním technologiím. 

3.7.1. Veřejná logistická centra v MSK 

Logistická infrastruktura je v severomoravském regionu na velmi nízké úrovni. Nenachází se 

zde prozatím žádné veřejné logistické centrum. A vzhledem k tomu, že v MSK byl 

zaregistrován největší příliv investic z celé republiky, je pro kraj nezbytné vybudovat 

logistické centrum na takové úrovni, která podnikatelské aktivity nejen udrží, ale také umocní. 

Pro takové centrum je rozhodující výběr lokality determinované dostupností z okolních měst 

pomocí kvalitní dopravní infrastruktury. 

Jako nejvýhodnější varianta se jeví VLC v Mošnově, ležící v těsném sousedství průmyslové 

zóny. Tuto oblast zvýhodňuje především blízkost letiště Leoše Janáčka. Z hlediska 

dostupnosti jsou pro obsluhu VLC významné komunikace: dálnice D1 ve vzdálenosti 6 km od 

areálu, dále mezinárodní silnice I/48 a silnice I. třídy I/58 a v železniční dopravě celostátní 

trať Bohumín - Přerov se zastávkou Studénka vzdálenou 10 km od centra, regionální trať 

Studénka-Veřovice, vlečka Letiště v Mošnově a vlečka Sedlnice
58

.  

VLC Mošnov je momentálně na začátku výstavby, kterou bude provádět pražská firma HB 

Reavis Group. Náklady na stavbu jsou odhadovány na 4 až 5 miliard korun. A do budoucna 

by mělo logistické centrum vygenerovat 400-500 pracovních míst. Výstavba se dělí na dvě 

etapy: letecké a železniční cargo Mošnov s plánovaným dokončením do roku 2012, respektive 

2018. 

Další vhodná lokalita pro postavení VLC se nachází v Bohumíně-Vrbici. Tento prostor v 

přednádraží je sice vzdálen od nejbližšího letiště v Mošnově, ale jinak nabízí ještě výhodnější 

dostupnost než VLC Mošnov. Je přímo napojeno na železniční síť II. a III. tranzitního 

železničního koridoru. Dálniční síť je prezentována dálnicí D1, která je vzdálená pouhý 

kilometr. A dále nabízí napojení na silnici I/58 a I/67, výhledově pak rychlostní silnici R 67 

nebo také oderskou vodní cestu. Prioritou by mělo být kontejnerové překladiště s realizací 

kombinované dopravy na velké vzdálenosti mezi evropskými centry
59

. Výstavba VLC 

v Bohumíně je však stále v nedohlednu. 
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Pro analýzu posouzení logistických center ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje 

ještě slouží 2 lokality v blízkosti státních hranic – Horní Suchá a Stonava. Výhodou je také, že 

oba areály se nacházejí v oblasti tzv. brownfieldů. Plochy jsou umístěny mimo hlavní 

dopravní koridory, a jejich realizace není tak prioritní jako výše uvedené centra v Mošnově a 

Bohumíně. Nicméně, do budoucna by mohly sloužit jako doplňková logistická centra určená 

především pro regionální přepravu
60

. 
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4. Problémy dopravní infrastruktury v Moravskoslezském 

kraji a jejich řešení 

Ještě před vstupem ČR do unie působil severomoravský region jako nejvíce vzdálený region 

od přímých kontaktů s metropolí státu a s hospodářskými podněty z vyspělých zemí EU. Po 

otevření Schengenského prostoru se však tato situace rázem změnila, a tomuto kraji se 

otevřely nové příležitosti. Počátky modernizace dopravní infrastruktury přilákaly do kraje 

obrovské množství investorů, které je třeba stále uspokojovat kvalitnějším dopravním 

systémem.  

Dopravní síť doznala v MSK za posledních deset let poměrně velkých změn. Bylo dokončeno 

propojení kraje se dvěmi největšími městy ČR pomocí rychlého dálničního spojení. 

Modernizována byla jak silniční, tak železniční síť. A rekonstruován byl také místní letištní 

areál. 

Přesto však má Moravskoslezský kraj v dopravní infrastruktuře značné nedostatky. Po vstupu 

do EU kraj stále není propojen důležitými komunikacemi mezinárodního významu se 

sousedními členskými zeměmi. Zejména kvalitní spojení směrem na východ s Polskem stále 

chybí. Toto spojení má celoevropský význam a pro kraj je prioritou dokončit dálnici v co 

nejbližší době. V dohledné době by měl také začít s výstavbou vysokorychlostní železnice. 

Rovněž dopravní vazby se Slovenskem je nutné posílit modernizací páteřních silnic I. třídy. 

V kraji se začíná rozvíjet logistická infrastruktura, kterou zastupuje VLC v Mošnově. Toto 

strategické místo, které zahrnuje vedle logistického centra také letiště a průmyslovou zónu, 

působí jako dopravní uzel MSK. Přesto však na ni stále nenavazuje potřebná dopravní 

infrastruktura, která je pro rozvoj tohoto komplexu velice důležitá. 

4.1. Dokončení dálničního koridoru 

Pro silné dopravní vazby se vzdálenějšími regiony je nutné mít rychlé silniční spojení 

v podobě dálnice, která se na území MSK začala stavět až v roce 2002. A přesně po deseti 

letech by se měli obyvatelé dočkat jejího plného zapojení do provozu na celé její délce. Do 

kompletního zprovoznění dálnice D1, vedoucí z Prahy ke státním hranicím s Polskem, zbývá 

otevřít poslední, již zhotovený, 6-kilometrový úsek, který spojuje Bohumín s našimi 

severními sousedy
61

. Zprovoznění tohoto úseku se odhadovalo na duben 2012. Tato etapa 
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však bude po zpoždění stavebních prací na polské straně otevřena až v letních měsících tohoto 

roku. 

Propojením nejdelších dálničních komunikací české i polské republiky, bude umožněno 

českým občanům dostat se rychle do polských aglomerací, jako jsou Katowice, Gliwice či 

Lodž. Kraj bude rovněž těžit z lepší dostupnosti z východu. Ještě významnější je fakt, že 

polská dálnice A1 je v Katowicích napojena na dálnici A4, která je propojena se 

západoevropskou dálniční sítí. Na západ se tak budou moci dostat Moravané a Slezané 

pomocí tohoto severního spoje a uleví tak věčně přetížené dálnici D1 mezi Brnem a Prahou. 

Pro srovnání dálniční infrastruktury v kraji se sousedními regiony byl vytvořen graf, který 

zobrazuje hustotu dálniční sítě v letech 2005 a 2010. 

Graf č. 4.1 – Komparace hustoty dálniční sítě Moravskoslezského kraje se sousedními regiony v letech 2005 a 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování z MDČR, MDSR a Eurostatu 

I přesto, že Moravskoslezský kraj neměl ještě v roce 2005 ani kilometr dálnice v provozu, 

o 5 let později se dokázal vyrovnat sousedním regionům z hlediska hustoty dálnice na km
2
. 

Dálniční infrastruktura v MSK tak za 5 let doznala největších změn v porovnání s ostatními 

regiony. Lze tak usoudit, že výstavbu dálniční sítě nebere kraj na lehkou váhu. Po 

zprovoznění posledního 6-kilometrového úseku, bude na území MSK 60 kilometrů dálnice, 

což znamená opět nárůst hustoty na 11 km dálnice/tisíc km
2
. 
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4.2. Modernizace přetížených silničních tahů 

Modernizace a zkapacitnění dopravních tahů, které tvoří tzv. Slezský kříž, je pro MSK velmi 

podstatná, neboť spojuje největší města v kraji: Opavu, Ostravu, Frýdek-Místek a Třinec. 

V těchto městech je umístěno spoustu průmyslových podniků, které vyvážejí své zboží jednak 

v rámci kraje, tak do zahraničí. Velká intenzita přepravy platí samozřejmě i u osobní dopravy. 

Páteřní síť kraje tvoří zejména silnice I/11 spojující Opavu s Ostravou a Slovenskem, 

rychlostní silnice R48 vedoucí paralelně po Moravské bráně přes Bělotín, Frýdek-Místek, 

Český Těšín a pokračuje až na Slovensko. A dále rychlostní komunikace R56 spojující 

Frýdek-Místek, Ostravu a Opavu.  

Všechny tyto komunikace mají podobné parametry: vysoká intenzita dopravy, která je 

příčinou havarijního stavu silnic a v konečném důsledku vede k častým kongescím, vysoké 

nehodovosti a katastrofálnímu dopadu na města a jejich obyvatelstvo. Narůstající tranzitní 

přeprava tak může velmi vážně ohrozit další vývoj moravskoslezského kraje, který musí tyto 

dopravní tahy přizpůsobit vysoké intenzitě dopravy a pomocí obchvatů vyklidit dopravu 

z města. 

4.2.1. Silnice I/11 

Silnice I/11 je významný dopravní tah, neboť spojuje Opavu i Havířov s Ostravou, kde 

navazuje na dálnici D1. Tato silnice je jednou z nejvytíženějších komunikací v MSK. Vysoké 

dopravní zatížení silnice je ilustrováno na grafu č. 4.2.1, kde je zobrazen roční průměr denní 

intenzity nejvytíženějších úseků. 
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Graf č. 4.2.1 – Roční průměr denní intenzity na nejvíce vytížených úsecích silnice I/11 

 

Zdroj: vlastní zpracování z Celostátního sčítání dopravy 2010 (www.rsd.cz) 

Nejvyšší intenzita dopravy je zaznamenána mezi Opavou, Havířovem a Ostravou, kde 

průměrná denní intenzita dosahuje až 22 tisíc vozidel za 24 hodin
62

. Tomuto vytížení 

odpovídá také stav komunikace, který je v katastrofálním stavu. 

Současná šířka vozovky již nestačí obrovskému proudu aut kolující mezi těmito městy a nutně 

tak musí dojít ke zkapacitnění této komunikace. To současně probíhá na úseku Mokré Lazce – 

hranice okresů Opava/Ostrava, kde je budována přeložka v kategorii S 22,5/80 do nové trasy. 

Převedením na novou kapacitní silnici by mělo dojít ke zvýšení vlastního silničního provozu, 

zklidnění v bývalých úsecích silnice I/11 a tím i ke zvýšení bezpečnosti provozu a ke zlepšení 

životního prostředí v obcích. Plánovaná doba realizace je do roku 2015
63

. V plánu je také 

pokračovat ve zkapacitnění této komunikace od výše zmíněného úseku po prodlouženou 

Rudnou ulici v Ostravě. Stavební práce jsou připravovány na období 2014 – 2017. Výhledově 

by však měla být silnice I/11 rekonstruována na rychlostní čtyřpruhovou komunikaci na celé 

její délce
64

. 

V souvislosti s životním prostředím, se doposud podařilo postavit obchvaty ve městech 

Jablunkov a Český Těšín, které jsou tak osvobozeny od vysoké intenzity tranzitní dopravy. 

Prostřednictvím obchvatu by se také měla vyřešit statická doprava ve městě Opava, která je 

charakteristická vějířovitým uspořádáním propojující silnice I/11, I/46, I/56 a I/57. Tyto 
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silnice směřují veškerou tranzitní dopravu do centra města a to má na místní obyvatelstvo 

negativní dopad. 

4.2.2. Rychlostní silnice R48 

Rychlostní silnice R48 prochází blízko nového průmyslového závodu Hyundai v Nošovicích, 

který má pro rozvoj kraje důležitý význam. Aby byl efekt lokalizace této firmy v kraji co 

největší, je nutné modernizovat tuto silniční komunikaci s navazujícím spojením na tento 

průmyslový podnik. V souvislosti s modernizací R48 proto byla zřízena nová silnice III. třídy, 

která bude napojena na mimoúrovňovou křižovatku MÚK Nošovice s návazností na 

rychlostní silnici. Doba realizace je plánovaná do roku 2015
65

. 

Průmyslový podnik Hyundai navazuje na sesterskou společnost KIA v Žilině a tato skutečnost 

se projevuje vysokou intenzitou tranzitní přepravy mezi těmito městy. Tato silnice již však 

nevyhovuje kapacitním požadavkům narůstající dopravy. Zejména v úseku Rychaltice – 

Frýdek-Místek, kde by měly být stavební práce ukončeny ještě v letošním roce. Sjednocení 

šířkového uspořádání se musí provést také v částech Bělotín – Rybí, a následně Rybí – 

Rychaltice. K úplnému dokončení R48 chybí ještě dostavět finančně nákladný obchvat 

Frýdku-Místku, který by měl být postaven jižně od města. Stavební práce by měly začít ještě 

v tomto roce a uvedení do provozu se plánuje na rok 2015
66

. 

K zobrazení intenzity dopravy na jednotlivých úsecích je přikládán následující obrázek, který 

vedle současného vytížení silnice zobrazuje také prognózu na rok 2040. 

Obrázek č. 4.2.2 – Intenzita dopravy na rychlostní silnici R48 a její prognóza na rok 2040 

 

Zdroj: Publikace o rychlostní silnici R48 
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Největší intenzita dopravy je právě v průtahu Frýdkem-Místkem, kde je plánovaný obchvat 

města, bez kterého by městská doprava v budoucnu kolabovala. Vysoký nárůst dopravy se 

očekává také v úseku od přípojky k dálnici po PZ Nošovice. 

4.2.3. Rychlostní silnice R56 

Rychlostní silnice R56 je důležitou dopravní tepnou MSK, která je podle statistik ŘSD zcela 

nejvytíženější ze všech silničních komunikací v kraji. Vytíženost této komunikace se 

projevuje především na ose Frýdek-Místek – Ostrava (viz. Graf č. 4.2.3). A právě na této 

trase, respektive v centrech těchto měst, musí dojít ke změnám trasování, neboť silnice 

prochází na území těchto obcí městskou zástavbou s četnými křižovatkami, které zbrzďují již 

tak hustý provoz. Vysoká intenzita dopravy ve městech navíc negativně ovlivňuje městské 

prostředí a vyvolává tlak na životnost silnice, která se musí nákladně opravovat.  

Graf č. 4.2.3 – Roční průměr denní intenzity na nejvíce vytížených úsecích rychlostní silnice R48 

 

Zdroj: Celostátní sčítání dopravy 2010 (www.rsd.cz) 

Prioritou je tak dokončit výstavbu prodloužené Místecké v Ostravě, která spojuje sever a jih 

Ostravy, a zároveň figuruje jako přípojka středu města k dálnici. Touto stavbou se sleduje 

snadnější propustnost města, a také zmírnění negativních dopadů na zdraví a životní prostředí. 

Stavba je rozdělena na 3 etapy, z nichž první je už zhotovena, a druhá byla po rozhodnutí 

o zastavení prací dokončena v polovičním profilu
67

. Co se týče Frýdku-Místku, tak zde se 
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plánuje do budoucna spojit obě rychlostní silnice R48 a R56 obchvatem města, který se 

očekává realizovat v letech 2013 – 2016
68

. 

4.3. Napojení MSK na vysokorychlostní železnici 

Otázka vysokorychlostní tratě v MSK je sice zatím kvůli náročnosti projektu v nedohlednu, 

ale vzhledem k probíhající evropské integraci determinovaná snahou vytvořit evropskou 

dopravní síť, která bude založena právě na rychlé železnici, je tato priorita, umožňující rozvoj 

regionu, velice důležitá.  

První myšlenky vysokorychlostní železnice v ČR se objevovaly už v 70. letech minulého 

století, ale až v dnešní době, kdy se trend rychlých tratí dostává ze západních vyspělých zemí 

také k těm východním, projekt směřuje do reálnější podoby.  

Projekt je velice náročný na finance, ale i čas. Jenom přípravy a zhotovení různých prověřovacích 

analýz trvají několik let. V současnosti probíhají jednání se sousedními zeměmi. Je otázkou kdy 

bude tento projekt na území ČR zhotoven. Nicméně, vzhledem k postupovým pracím v Rakousku 

a Polsku, je vhodné ještě do roku 2030 začít s přípravou vysokorychlostní tratě Přerov – Ostrava – 

státní hranice s Polskem. “Trasa z Polska přes Ostravu a Přerov do Vídně bude z části tvořena 

novostavbou (Přerov - Ostrava) pro rychlost okolo 300 km/h a z části modernizovanou tratí 

Přerov - Brno a případně i Brno - Břeclav s rychlostí 200 km/h. Na úseku Přerov – Ostrava - 

Katowice se předpokládá striktní segregace osobní a nákladní dopravy, protože ta bude 

směřována na stávající II. tranzitní železniční koridor“69. 

Realizace projektu by měla být z důvodu vysokého finančního zatížení rozdělena do tří 

navazujících etap. První část výstavby VRT by měla zahrnovat novostavby nejvíce přetížených 

míst, které se nacházejí v blízkosti největších sídelních aglomerací včetně přeshraničních úseků, 

čímž je sledována zejména nabídka nové kapacity dopravní infrastruktury tam, kde je poptávka po 

dopravě největší. Následnou výstavbou druhé etapy, která by měla spojovat největší města ČR – 

Prahu, Brno a Ostravu, by VRT měla profitovat z hlediska vnitrostátní dopravní situace. A 

poslední třetí etapa by měla začlenit ČR do evropské vysokorychlostní železniční sítě70. 
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4.4. Spojení Mošnova s okolím 

Obec Mošnov, ležící v blízkosti Ostravy, je dopravním uzlem MSK a pro region má obrovský 

význam. Nejen, že se zde nachází jediné veřejné mezinárodní letiště v kraji, ale kousek opodál 

se buduje veřejné logistické centrum, a také průmyslová zóna. 

Současně s modernizací letiště Leoše Janáčka a výstavbou VLC Mošnov musí probíhat 

budování navazující dopravní infrastruktury, bez které by tato centra neměla žádný význam. 

Tento fakt dokumentuje graf, který je vytvořen pro srovnání vývoje výkonnosti letiště 

v Mošnově s nejbližšími veřejnými mezinárodními letišti v Brně a v Katowicích od roku 

2009. 

Graf č. 4.4 – Relativní srovnání výkonnosti v počtu odbavených cestujících v Mošnově a dalších letišť od roku 2009 

 

Zdroj: vlastní zpracování z Letiště Ostrava a.s., Letiště Brno a.s., Katowice Airport 

Z grafu je patrný relativní pokles počtu odbavených cestujících v Mošnově v roce 2010 i 

2011, zatímco letiště v Brně zaznamenalo nárůst této výkonnosti za rok 2011 a v Katowicích 

za oba dva roky. Tato skutečnost musí být pro Moravskoslezský kraj varováním, na které 

musí mimo jiné reagovat patřičnou dopravní infrastrukturou, která zajistí rychlé a efektivní 

spojení z okolních měst tam i zpět. 

4.4.1. Silniční obslužnost 

Z regionálního hlediska je pro MSK důležité vytvořit především rychlé spojení 

s průmyslovými zónami v Ostravě-Hrabové a v Nošovicích. Vzdálenost Mošnova od PZ 

Ostrava-Hrabová činí přibližně 17 km po silnici I/58, která představuje hlavní komunikační 
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napojení těchto zón. Na této komunikaci jsou však nedostatky, které je potřeba vyřešit. V obci 

Mošnov prochází silnice obytnou zástavbou, a je tak nutné vytvořit obchvat, který bude 

tvořen přeložkou silnice I/58 mezi obcí Skotnice a severním okrajem obce Mošnov. Dále by 

měla být vytvořena novostavba mezi Skotnicemi a městem Příbor, která má za úkol odvést 

dopravu z jižní části Ostravy přímým propojením dvou nejvýznamnějších tahů, a sice dálnice 

D1 a rychlostní silnice R48. 

Dalším důležitým aspektem je spojení Mošnova s průmyslovou zónou v Nošovicích, která je 

vzdálená přibližně 30 km po silnici I/58 a následně I/48. Na těchto silnicích jsou nutné úpravy 

v úseku Příbor – Skotnice, přebudování silnice I/48 na rychlostní komunikaci, vybudování 

obchvatu Frýdku-Místku a MÚK Nošovice, charakterizovány výše. 

Pro spojení se vzdálenějšími místy je potřeba vytvořit návaznost s dostatečnou kapacitou na 

nedalekou dálnici D1. Tato linka je dána silnicí I/58, která vede k silnici II. třídy č. 464, jenž 

slouží jako přivaděč k dálnici. Část tohoto přibližně 11-kilometrového úseku byl nedávno 

rekonstruován pro svůj havarijní stav, a to včetně obchvatu blízkých obcí Studénky a Bútovic.  

4.4.2. Železniční obslužnost 

Pro rozvoj celého mošnovského komplexu je rovněž důležité kolejové napojení, zejména pro 

nákladní dopravu. V blízkosti areálu se nachází významný železniční koridor, který prochází 

10 kilometrů vzdálenou železniční zastávkou ve Studénce. Tento koridor byl již 

modernizován a umožňuje tak rychlé spojení s Ostravou. 

Rekonstruovat se však musí jednokolejná regionální trať mezi Studénkou a Sedlnicemi, která 

dosud není elektrifikována a umožňuje rychlost pouze 80 km/hod. Tato rychlost by se měla 

zvýšit až na 100 km/hod s tím, že trať bude elektrifikována a zároveň bude rozšířena o jednu 

novou kolej. Moravskoslezský kraj by chtěl začít s modernizací tohoto 3-kilometrového úseku 

ještě v tomto roce. Součástí projektu by měla být také výstavba nové železniční zastávky 

v Sedlnicích, která by měla být oproti té současné blíže k obci. 

Železničním napojením mošnovského komplexu se tak vyřeší problém navazující dopravní 

infrastruktury, bez které především letiště v současné době stagnuje. Rekonstruovaná trať tak 

umožní jak přepravu zboží, tak cestujících přímým spojem do Mošnova, a to i z Ostravy bez 

nutnosti přestupovat. Dokončení vlakového napojení se odhaduje na rok 2013. 
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5. Závěr 

V bakalářské práci se autor věnoval dopravní infrastruktuře, která je jedním z faktorů rozvoje 

regionů. Dopravní síť byla řešena na území Moravskoslezského kraje. Její kompletní analýza 

je natolik složitá, že se autor zabýval charakteristikou páteřní dopravní sítě včetně jejich 

nedostatků, na které je reflektováno návrhy řešení, sloužící jako výstup této práce. 

Vzhledem k probíhající evropské integraci, jejíž součástí je i Moravskoslezský kraj, bylo 

zapotřebí popsat dopravní politiku Evropské unie a další aspekty dopravy, které jsou 

ovlivněny narůstající silniční dopravou. Změny v přepravní dělbě práce musí být zohledněny 

při výstavbě či modernizaci dopravní infrastruktury. 

Moravskoslezský kraj má výchozí situaci o to těžší, že se v době vstupu České republiky do 

Evropské unie nacházel v období hospodářské transformace, kdy její dopravní infrastruktura 

byla vybudována s odlišnými záměry, než jsou ty, které jsou pro vysokou ekonomickou 

úroveň a konkurenceschopnost důležité.  

Severomoravský region však renesanci v dopravní infrastruktuře zvládá poměrně dobře, a to 

zásluhou její výhodné pozice. Tato atraktivní poloha byla podnětem pro lokalizaci 

podnikatelských aktivit, které kraj v poslední době zaznamenal. Pro kraj je významná 

zejména skutečnost, že skrze něj prochází jeden z deseti transevropských dopravních koridorů 

spojující podstatná ekonomická centra Evropy. Dále krajem prochází několik silnic I. třídy 

mezinárodního významu směřující ke slovenským či polským hranicím, dva hlavní železniční 

koridory a v neposlední řadě zde lokalizuje veřejné mezinárodní letiště v Mošnově, které 

slouží jako významný podněcující faktor rozvoje regionu. 

Moravskoslezský kraj má v dopravní infrastruktuře stále nedostatky, které je potřeba co 

nejdříve vyřešit za účelem udržení své lokalizační atraktivnosti a zachování 

konkurenceschopnosti s ostatními regiony. V kraji se sice podařilo protáhnout dálnici D1 až 

do Bohumína, ale stále se nedočkal propojení s polskou dálnicí A1. Toto propojení je důležité 

zrealizovat v co nejzazší době, neboť je ji přikládán obrovský význam. Dále je nutné 

modernizovat páteřní silniční síť, která spolu s dálnicí tvoří tzv. Slezský silniční kříž. Jedná se 

o silnice I. třídy I/11, I/48 a I/56, z nichž poslední dvě komunikace slouží částečně jako 

rychlostní. Všechny tyto silnice jsou nadměrně zatíženy, což má za následek dopravní 

kolapsy, havarijní stav vozovek a také negativní dopad na životní prostředí. Tyto silnice musí 

být modernizovány a zkapacitněny tak, aby uspokojovaly zvyšující se tranzitní přepravu 
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zejména mezi průmyslovými zónami v Ostravě a v Nošovicích, a hraničními přechody. A pro 

zmírnění vlivu silniční dopravy na obyvatele ve městech vybudovat obchvaty měst a obcí, ve 

kterých dochází ke zpomalení dopravy. 

Železniční síť v kraji je na poměrně dobré úrovni, ale pro renesanci železnice jako páteře 

dopravy, je nutné začít s výstavbou vysokorychlostní tratě mezi Ostravou a Brnem, která 

zvýší prestiž železniční dopravy a především umožní rychlou a dostupnou dopravu k velkým 

aglomeracím. Následnými etapami výstavby VRT se kraj propojí i se zahraničními 

velkoměsty Evropy. 

Posledním návrhem na zlepšení vlivu dopravní infrastruktury na rozvoj regionu, je vybudovat 

navazující spojení silniční i železniční dopravy na Mošnov, kde se nachází Letiště Leoše 

Janáčka, průmyslová zóna a rozvíjející se veřejné logistické centrum. Toto strategické místo 

je pro kraj velice důležité, ale bez návazné dopravní sítě nebude tento areál přinášet 

očekávaný efekt. 

Závěrem je na místě připomenout, že investice, které se do dopravní infrastruktury vkládají, 

přinášejí obrovský přínos ekonomické situaci kraje. Moderní dopravní síť má efekt na rozvoj 

regionu ještě větší. Proto by měl kraj vybudovat efektivní dopravní systém navrhovanými 

pracemi v co nejbližší době, a zaměřit se také na silniční infrastrukturu místního významu, 

které jsou pro kraj rovněž důležité. 
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Seznam zkratek 

CO2 Oxid uhličitý 

ČD České dráhy, a.s. 

ČR Česká republika 

D-O-L vodní koridor Dunaj-Odra-Labe 

dB decibel 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fond) 

EU Evropská unie (European Union) 

HDP Hrubý domácí produkt 

Kč Koruna česká 

MDČR Ministerstvo dopravy České republiky 

MDSR Ministerstvo dopravy Slovenské republiky 

MSK Moravskoslezský kraj 

MÚK Mimoúrovňová křižovatka 

NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek (Nomenclature of Territorial 

Units for Statistics) 

Oskm osobokilometry  

PZ Průmyslová zóna 

TEN-T Transevropská dopravní síť (Trans-European Transport Networks) 

Tkm tunokilometry  

USA Spojené státy americké (United States of America) 

VLC Veřejné logistické centrum 

VRT Vysokorychlostní trať  
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