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Nových vlaků přibývá, i díky dotacím

Železniční doprava má v České 
republice obrovskou tradici sahají-
cí až do první poloviny 19. století 
a naše země patří mezi ty s dlou-
hodobě nejhustší sítí kolejí a želez-
ničních stanic na světě. Na našem 
území je v současnosti téměř 9,5 ti-
síce kilometrů tratí, z toho necelou 
polovinu tvoří regionální dráhy. 

Přestože v počtu přepravených ces-
tujících je u nás stále na prvním 
místě autobusová doprava, vlaky 
zažívají v posledních několika le-
tech takovou malou renesanci. Jak 
rok 2016, tak ten loňský přines-
ly z hlediska počtu přepravených 
lidí rekordní čísla. Podle údajů mi-
nisterstva dopravy převezly vlaky 

v roce 2015 více než 176 milionů 
lidí. Loni toto číslo narostlo do-
konce na 179 milionů, což je vůbec 
nejvíce od vzniku České republiky. 
„Výkon osobní přepravy na želez-
nici v loňském roce překonal úro-
veň roku 1994. Lidé dnes využívají 
vlaky ve větší míře než v polovině 
90. let, kdy začali železnici postup-
ně opouštět a ve větší míře pře-
cházeli do osobních automobilů,“ 
vysvětluje prezident Svazu cestu-
jících ve veřejné dopravě Miroslav 
Vyka. Podle něj hraje vlakům do 
karet především postupná změna 
přemýšlení stále většího počtu lidí. 
Mnozí totiž nechtějí ztrácet čas ří-
zením auta a čekat v kolonách. Ces-

tování vlakem je pohodlnější, lze 
při něm například pracovat, bavit 
se nebo například snídat při cestě 
do zaměstnání. Neodrazují je při-
tom ani občasné poruchy a různé 
incidenty na tratích, které způso-
bují následná zpoždění, mnoho lidí 
při plánování cesty už s něčím ta-
kovým dopředu počítá. 
Změna návyků ovšem není roz-
hodně tím jediným důvodem, proč 
se lidé vracejí do vlaků. Klíčové jsou 
také investice do modernizace tratí 
a vpuštění konkurenčních doprav-
ců na klíčové úseky, které spustily 
dlouho očekávaný tlak na kvalitu a 
cenovou dostupnost.

(pokračování na straně 3) 

Pohodlné sedačky, čisté toalety, příjemný personál, který nabíd-
ne občerstvení. Elektrické zásuvky a možnost připojení k inter-
netu. Železniční doprava ušla za poslední roky poměrně velký 
kus cesty. Na tratích se prohánějí i jiné firmy než České dráhy, 
jízdné je předmětem konkurenčního boje a většinou už nejde o 
strastiplnou jízdu v přetopeném počmáraném kupé. S pozitivní-
mi změnami pomáhají podle všeho především rozsáhlé investice, 
které napomáhá částečně financovat i Evropská unie. 

Najúspešnejší operačný program na 
Slovensku dáva doprave nový lesk

Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra je zameraný pre-
dovšetkým na modernizáciu do-
pravy. Či už ide o železnice, lodnú 
a cestnú dopravu, ale aj zlepšenie 
prístupu k informačným a komu-
nikačným technológiám. Program 
teda zahŕňa tiež telekomunikač-
nú sieť. Európska únia schváli-
la Operačný program Integrovaná 

infraštruktúra, pre programové 
obdobie 2014-2020, 28. októbra 
2014. V tomto programovom ob-
dobí bolo naň vyčlenených viac ako 
štyri miliardy šesťsto miliónov eur. 
Aktuálny operačný program pria-
mo nadväzuje na minulé progra-
mové obdobie, v ktorom bol 
Operačný program Integrovaná in-
fraštruktúra mimoriadne úspešný.

Na Slovensku programový do-
kument pripravilo ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja v spolupráci s minis-
terstvom financií. Vláda tento 
programový dokument schvá-
lila 16. apríla 2014. V minu-
lom programovom období bol 
Operačný program Integro-
vaná infraštruktúra jedným 
z najúspešnejších, preto to 
v aktuálnom období bol jeden 
z prvých vládou schválených 
programových dokumentov na 
čerpanie eurofondov. Čerpanie 
rezortu dopravy predstavuje až 
šesťdesiat percent čerpania všet-
kých operačných programov v 
Slovenskej republike. V tomto 

programovom období slovenská 
infraštruktúra dostala k dispozí-
cii takmer miliardu eur.

TRANSPARENTNEJŠIE 
ČERPANIE

Podmienky na získanie finanč-
ných prostriedkov z Operačného 
programu Integrovaná infraštruk-
túra sa oproti minulému progra-
movému obdobiu sprísnili. Do 
hodnotenia veľkých projektov na 
úrovni Európskej komisie sa zapo-
jil orgán nezávislej kontroly kvali-
ty projektovej dokumentácie IQR. 
Vypracovanie projektového záme-
ru je tak časovo náročnejšie. 

(pokračovanie na strane 2)

Bohato rozvetvená infraštruktúra a kvalitná hromadná do-
prava sú jedným zo základných ukazovateľov vyspelej krajiny. 
V modernej dobe si život bez cestnej siete, železníc a hromad-
nej dopravy nevieme ani len predstaviť. Obnova a výstavba no-
vých ciest je jednou z priorít vlády SR. Preto v rámci Európskej 
únie funguje viacero operačných programov zameraných na 
skvalitnenie dopravy v členských krajinách. Jedným z nich je aj 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Teror v Manchesteru

Evropa v květnu zažila další teroristický útok, tentokrát v britském Manchesteru, kde se sebevražedný atentátník odpálil ve foyer haly, v níž se konal koncert americké popové zpěvačky Ariany 
Grandeové. Návštěvníky koncertu byli převážně teenageři, mezi více než dvaceti mrtvými a téměř šedeseáti zraněnými jsou i děti. K útoku, který je v Británii nejhorší od roku 2005, kdy islamisté 
zabíjeli v metru a autobusu, se přihlásil Islámský stát.                foto: REUTERS/Andrew Yates

Telefon bez hranic

Mobilní telefony, ceny za volání, 
roaming. To jsou témata, která 
zajímají většinu lidí. A zvlášť 
nyní, před letními dovolenými, 
je dobrou zprávou, že alespoň v 
Evropě se už brzy obejdeme bez 
roamingu. Přesněji  od poloviny 
června si s ním cestující zákazní-
ci mobilních operátorů nebudou 
muset lámat hlavu, svou mobilní 
aktivitu v zahraničí budou moci 
provozovat bez dodatečných po-
platků. Zatím ale stále nebude 
možné zařídit si výhodnější mo-
bilní tarif v zahraničí a využívat 
ho ve své zemi. 

Práva při cestování

V blížícím se období léta se vět-
šiny z nás bude zase o něco více 
týkat cestování a případné trab-
le s ním spojené. Zpožděné lety, 
ztracená zavazadla, zrušené spoje 
nebo dokonce zkažená celá dovo-
lená. Naše kolegyně Eva Bistáro-
vá specializující se na právo, se 
proto podrobněji podívala na to, 
jak tyto potíže řeší evropské pa-
ragrafy. Na co máme nárok a za 
jakých podmínek, na co naopak 
právo nemáme. Její text byste si 
měli přečíst, ať už za letními zá-
žitky budete cestovat letadlem, 
autobusem, vlakem nebo vlast-
ním automobilem.

Dopravní noviny 
Pardubického kraje
Pardubice rozhodně právem 
používají přívlastek „hlav-
ní město dopravy“. Důvody si 
připomněly při letošním už 
pátém Dni dopravy, který se 
jako národní projekt uskuteč-
nil při příležitosti výročí naro-
zení prvního českého aviatika 
Ing. Jana Kašpara. A připomněl 
nejenom odkaz této osobnos-
ti, ale i dalších, kteří byli při 
pokládání základů moder-
ní dopravy, jako byl například 
železniční konstruktér Jan 
Perner. V příloze Evropských 
novin se můžete podívat neje-
nom na průběh Dne dopravy, 
připraveny jsou pro vás i další 
informace z dopravní oblasti. 

Na možnost čerpání dotací z OPD2 če-
káme stejně jako kraje. Existuje řada 
rozvojových plánů, jimiž lze navázat 
na projekty realizované v průběhu stá-
vajících desetiletých smluv. Do vozidel 
pro regionální dopravu národní do-
pravce v posledních letech investoval 
cca 20 miliard korun a využili jsme i 
dotací z regionálních operačních pro-
gramů. I díky nim dnes provozujeme 
v rámci plnění objednávek krajů na 
200 nových a další stovky moder-
nizovaných vozidel. Brzké vyhláše-
ní OPD2 je důležité pro všechny, tedy 
jak objednatele, tak České dráhy. Ve-
lice rádi budeme s kraji v zahájeném 
trendu modernizace regionální do-
pravy pokračovat. K dispozici by mělo 
být v této fázi skoro 8 miliard korun, 
které je podle pravidel EU možné v pří-
padě zajištění výkonů v závazku ve-
řejné služby využít na nákup vozidel 
jak v případě přímého zadání, tak při 
soutěžení výkonů. Zásadní teď budou 
konkrétní pravidla stanovená Mini-
sterstvem dopravy ČR. České dráhy 
udělaly spolu s kraji velký kus práce na 
obnově vozového parku a další kolo nás 
tedy čeká.
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Vďaka tomuto kroku by však 
čerpanie eurofondov a verej-
né obstarávanie malo byť o čosi 
transparentnejšie.
V rámci Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra sa 
v súčasnosti realizuje viacero veľ-
kých projektov. Záväzok čerpania 
voči Európskej komisii sa Sloven-
sku podarilo vyčerpať ešte v roku 
2016, teda v ročnom predstihu. 
Medzi najvýznamnejšie projekty 
patrí výstavba diaľničných úsekov 
D1 Budimír - Bidovce a D3 Čadca 
Bukov – Svrčinovec, dokončenie 
diaľničného úseku D1 Hričov-
ské Podhradie – Lietavská Lúčka, 
modernizácia električkových tratí 
v Bratislave a v Košiciach a želez-
ničný projekt Púchov – Považská 
Teplá.
Zdá sa, že aj Európska únia je so 
slovenským čerpaním v tomto 
programovom období spokojná. 
Projekt diaľničného úseku D3 Žili-
na, Strážov – Žilina, Brodno totiž 
získal ako druhý dopravný projekt 
v Európe nezávislé hodnotenie 
kvality od technických poradcov 
Európskej únie JASPERS. „Diaľ-
ničný úsek Žilina, Strážov – Žili-
na, Brodno je súčasťou obchvatu 
Žiliny, ktorý sa napája na diaľni-
cu D1 a D3. Jeho dokončenie ne-
trpezlivo očakávajú obyvatelia 
mesta, ktorým ušetrí desiatky 
minút strávených za volantom. 
Tento úsek diaľnice D3 je zároveň 
dôležitou súčasťou dopravného 
spojenia s Poľskom,“ komentoval 
minister dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR Arpád 
Érsek. Je to jeden z technicky naj-
náročnejších projektov, aké boli 
v rámci Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra na 
Slovensku realizované. Takmer  
4,3 kilometra dlhý diaľničný úsek 
si vyžaduje stavbu tunela alebo 
viacerých mostov. Na realizáciu 

tohto projektu bolo z Operačného 
programu Integrovaná infraštruk-
túra schválených 165 miliónov 
eur. Diaľničný úsek by mal byť do-
končený a zavedený do prevádzky 
už v októbri tohto roku.

ROZVOJ JUHU STREDNÉHO 
SLOVENSKA

Najnovším ukončeným projek-
tom financovaným z Operačného 
programu Integrovaná infraš-
truktúra, ktorý bol v minulosti 
spolufinancovaný aj z Operačné-
ho programu Doprava, je takmer 
osemkilometrový úsek rýchlost-
nej cesty R2. Vedie od Zvolena, 
smerom na východ až po Kri-
váň. Projekt je prínosný najmä 
pre obce Zvolenská Slatina, Víg-
ľaš a Pstruša na strednom Slo-
vensku, cez ktoré viedla pôvodná 
cesta prvej triedy. Obyvateľom 
sa tak výrazne zníži hlukové, 
prašné aj environmentálne za-
ťaženie. Rýchlostná cesta bola 
uvedená do prevádzky 16. mája. 
„Netreba zabúdať ani na ekono-
micko-hospodársky aspekt. Juh 
stredného Slovenska sa stane 
po dobudovaní tejto rýchlostnej 
cesty dostupnejší pre potenci-
álnych investorov, čím sa reálne 
priblížime k znižovaniu regionál-
nych rozdielov,“ povedal pri sláv-
nostnom otvorení rýchlostnej 
cesty minister dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR Arpád 
Érsek.
Vodiči by podľa odhadov vďaka 
novej ceste mali ušetriť asi tri mi-
núty času a prejaviť by sa to malo 
aj na spotrebe paliva. „Som veľmi 
rád, že novopostavené úseky pri-
búdajú aj na rýchlostnej ceste R2. 
Nová cesta nadväzuje na už ho-
tový rýchlostný obchvat Detvy, 
spolu to predstavuje 20 kilomet-
rov rýchlej a bezpečnej cesty. 
Kvalitné cestné spojenie medzi 

Zvolenom a Košicami patrí medzi 
naše priority. V závislosti od fi-
nančných možností chceme začať 
stavať úseky pri Mýtnej a pri Ko-
šiciach. Dôležité bude tiež roz-
hodnutie o trasovaní obchvatu 
Zvolena,“ ďalej komentoval mi-
nister dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR Arpád Érsek. 
Z oboch operačných programov 
Slovenská republika na realizáciu 
projektu čerpala viac ako 44 mi-
liónov eur.

PENIAZE PRE GABČÍKOVO

Najvýznamnejší projekt lod-
nej dopravy, spolufinancovaný 
z Operačného programu Integ-
rovaná infraštruktúra je moder-
nizácia dvoch plavebných komôr 
Vodného diela Gabčíkovo. „Mo-
dernizácia plavebných komôr 
bude znamenať odstránenie trva-

lej prekážky a zabezpečia sa viac 
ako štandardné prevádzkové pa-
rametre plavebných komôr so 
zaručenou bezpečnosťou a trva-
lou spoľahlivosťou pri ich paralel-
nom využívaní,“ povedal minister 
Arpád Ersék. Obe komory by mali 
byť zmodernizované do konca 
roka 2020. V budúcnosti by mi-
nisterstvo zo zdrojov Európskej 
únie chcelo zmodernizovať aj pla-
vebnú dráhu v Hrušovskej zdrži 
a zlepšiť splavnosť rieky Dunaj.

OBNOVA KOĽAJOVÝCH 
VOZIDIEL

Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra je významným fi-
nančným prostriedkom aj pre že-
lezničnú dopravu na Slovensku. 
„V rámci Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra 2007-
2013 sme už zrealizovali viacero 

projektov. Celková výška nená-
vratného finančného príspevku 
poskytnutého na tieto projekty z 
fondov Európskej únie predstavu-
je viac ako 492 mil. eur,“ komentu-
je hovorca Železničnej spoločnosti 
Slovensko Tomáš Kováč. V súčas-
nosti sa v rámci tohto programu 
nerealizuje žiadny projekt, viace-
ré z nich sú však v prípravnej fáze. 
„Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra nám prináša pre-
dovšetkým príležitosť čerpať pro-
striedky eurofondov na nákup 
železničných koľajových vozidiel. 
V rámci tohto európskeho operač-
ného programu sme oprávneným 
žiadateľom projektu ‚Obnova vo-
zového parku železničných koľa-
jových vozidiel‘ so schvaľovacím 
procesom orgánmi Európskej ko-
misie. Projekt je momentálne v 
prípravnej fáze pred podaním 
žiadosti. Jeho obsahom je nákup  

25 kusov elektrických jednotiek a 
nákup 21 kusov dieselmotorových 
jednotiek pre prímestskú a regio-
nálnu dopravu v Banskobystric-
kom a Žilinskom samosprávnom 
kraji. Predpokladaná hodnota 
obidvoch zákaziek predstavuje  
237 miliónov eur,“ vysvetľuje ho-
vorca Železničnej spoločnosti Slo-
vensko Tomáš Kováč. „Železničná 
spoločnosť Slovensko rozhodne plá-
nuje reagovať na všetky výzvy OPII 
ak budú vyhovovať zámerom spo-
ločnosti a budú splnené podmienky 
oprávnenosti,“ dodáva Kováč. 
S projektami realizovanými pros-
tredníctvom Operačného progra-
mu Integrovaná infraštruktúra 
prichádzajú obyvatelia Sloven-
ska, ale aj turisti, do kontaktu 
každodenne. Aj vďaka Európskej 
únii môžu Slováci cestovať, rých-
lejšie, lacnejšie a komfortnejšie.

 Tamara Peterková

Najúspešnejší operačný program na Slovensku dáva 
doprave nový lesk

Nečakaný záujem alebo príbeh Veľkého 
protikorupčného pochodu

Dvaja stredoškoláci Dávid Straka 
a Karolína Farská sa dlhodobo za-
ujímali o aktuálne dianie v našej 
spoločnosti. Neboli spokojní 
s tým, čo videli a jedného dňa sa 
rozhodli, že sa to pokúsia zmeniť. 
Na Facebooku vytvorili udalosť 
s názvom „Veľký protikorupč-
ný pochod“ s dátumom konania  
18. apríl. Sociálne siete splnili 
svoj účel a správa o boji študen-
tov proti nedoriešeným kauzám 
sa rýchlo rozniesla.
Svoj záujem a podporu na Face-
booku vyjadrilo viac ako 21 tisíc 
ľudí, účasť sľúbilo 12 tisíc. „Dik-
tátor občana ignoruje. Pre na-
šich politikov obyvatelia nie sú 
ani natoľko dôležití, aby sa stre-
tli a diskutovali so štrajkujúcimi 
učiteľmi, sestričkami či hocikým, 

kto sa obracia na štát. Dokážme, 
aby arogantne a diktátorsky neig-
norovali problémy v oblastiach 
ako napríklad zdravotníctvo a 
školstvo a neustále tak nepo-
šliapavali našu úctu. Aby nás ne-
ponižovali svojím nezáujmom,“ 
takéto slová veľmi rýchlo zaujali 
aj médiá a protikorupčný pochod 
sa na krátky čas stal azda najdis-
kutovanejšou aktuálnou témou. 
Ak ste o ňom ešte nepočuli, ako 
by ste ani nežili...

POCHOD PODPORILI 
OSOBNOSTI

Osemnásteho apríla 2017 sa na 
Hlavnom námestí, podľa prepoč-
tov denníka SME, zhromaždi-
lo asi 5 500 ľudí. Čísla sa, ako to 

už býva, v rôznych médiách roz-
chádzali. Čo sa stalo so zvyšnou 
polovicou, ktorá sľúbila svoju 
účasť? Možno ju odradilo sych-
ravé počasie, alebo Veľkonočné 
sviatky... Každopádne, tisíce ľudí 
s transparentami a odhodlanými 
pohľadmi pôsobili naozaj masovo 
a energicky. 
Pochod podporili viacerí herci, ale 
aj osobnosti ako Zuzana Hlávko-
vá, ktorá poukázala na prípad ko-
rupcie spojenej s predsedníctvom 
SR Rade EÚ. „Ešte pred rokom 
som plánovala diplomatickú ka-
riéru, ale musela som odísť, pre-
tože som chcela upozorniť na 
podvody. To, čo sa stalo nám, sa 
deje aj mnohým ďalším ľuďom. 
Naučila som sa, že môj hlas, aj 
keď sa niekedy trasie, má silu a je 
dôležitý,“ uviedla v prejave Hláv-
ková.
Vystúpila aj Anna Remiášová, 
matka zavraždeného Róberta Re-
miáša v kauze zavlečenia Micha-
la Kováča mladšieho. „Prišla som 
o syna vo vašom veku. Mám pre 
vás odkaz, ktorý nesiem vo svo-
jom srdci už vyše 20 rokov. Bo-
jujte za svoje práva na život. 
Nedovoľte, aby vám niekto na ne 
siahol.“

MEMORANDUM 
S POŽIADAVKAMI

Organizátori pochodu pripravi-
li a spísali memorandum s po-
žiadavkami, ktoré odovzdali na 
Úrade vlády SR. Prvou požia-
davkou je odstúpenie ministra 
vnútra Roberta Kaliňáka, poli-
cajného prezidenta Tibora Gaš-
para a špeciálneho prokurátora 
Dušana Kováčika. Ďalšou je zru-
šenie Mečiarových amnestií 
a prešetrenie káuz z deväťdesia-
tych rokov, obdobia vlády Vladi-
míra Mečiara. Študenti taktiež 
požadujú objasnenie kauzy Go-
rila a Bašternák.
Zatiaľ čo bežným občanom Veľký 
protikorupčný pochod priniesol 
novú energiu a nádej na zmenu, 
politici a politológovia sa k nemu 
stavajú skôr skepticky. „Je to 
nová situácia a pravdepodobne 
o týchto požiadavkách budeme 
musieť hovoriť dlhšie. Nové je to, 
že sa stali cieľom pochodu, ktorý 
organizujú stredoškoláci a má byť 
apolitický. Budeme sa tým musieť 
zaoberať, hluchý voči takémuto 
typu protestu nemôžeme byť,“ 
povedal pre denník SME Miroslav 
Číž zo strany Smer-SD.

JEDEN PROTEST
NIČ NEVYRIEŠI

Zdá sa však, že premiér Robert 
Fico a aj ostatní vládni predsta-
vitelia sa skutočne pokúsili „zo-
stať hluchými“ voči Veľkému 
protikorupčnému pochodu. Na-
opak, predseda vlády krátko po 
pochode vyhlásil, že Róbert Ka-
liňák a policajný prezident Tibor 
Gašpar majú jeho plnú dôveru. 
Dokonca aj politológovia a so-
ciológovia sa zhodli na tom, že 
jedným študentským protestom 
sa nič nevyrieši. Ak sa má niečo 
zmeniť, musí ich byť viac.
Tieto slová si organizátori zobrali 
k srdcu a rozhodli sa, že nezosta-
nú pri jednom pochode. K stre-
doškolákom Karolíne Farskej 
a Dávidovi Strakovi sa pridali aj 
vysokoškoláci – študenti práva, 
sociológie a ekonómie... Aktuálne 
prebieha zber podpisov pod Pro-
tikorupčnú petíciu, ktorá zhŕňa 
požiadavky z memoranda. „Petí-
cia je adresovaná Národnej rade 
Slovenskej republiky, jej obsahom 
je nevyslovenie dôvery a násled-
né odvolanie ministra vnútra Slo-
venskej republiky JUDr. Roberta 
Kaliňáka, zmeny právnej úpravy 

a následného odvolania špeciál-
neho prokurátora JUDr. Dušana 
Kováčika a vystúpenia členov pe-
tičného výboru na schôdzi Ná-
rodnejrady Slovenskej republiky,“ 
objasňujú študenti.

NOVÉ ZHROMAŽDENIE:
5. JÚNA

Veľký protikorupčný pochod 
má už aj svoju webstránku a fan 
page na Facebooku, tú v čase 
našej uzávierky podporuje viac ako 
4 200 užívateľov. Ďalšie zhromaž-
denie, s cieľom zozbierať čo naj-
viac podpisov pod Protikorupčnú 
petíciu, organizátori naplánovali 
na piaty jún. O túto udalosť sa ak-
tuálne zaujíma viac ako sedem tisíc 
ľudí a svoju účasť sľubuje 5 134 
užívateľov. Pochod sa z Bratislavy 
rozšíril aj do Prešova a Košíc.
Ak sa študentom podarí získať  
100 tisíc podpisov, vláda sa v zmysle 
zákona bude musieť ich požiadavka-
mi zaoberať. Či sa niečo zmení a ako 
to nakoniec so študentským bojom 
proti korupcií dopadne, si netrúfa 
odhadnúť žiadny sociológ ani poli-
tológ. Študenti veria, že ich iniciatí-
va má svoj význam. 

Tamara Peterková

Aj vy ste si už určite v živote aspoň raz povedali, že s tou našou 
politickou scénou to nie je celkom v poriadku, že aj keď možno 
nie je úplne jasné, čo sa vlastne deje, ale niekto by mal niečo 
spraviť, inak sa nič nezmení... Podobnou úvahou sa začal aj prí-
beh Veľkého protikorupčného pochodu v centre Bratislavy. Ne-
ostalo len pri slovách...
„My, študenti, Vás, všetkých občanov, pozývame na Veľký pro-
tikorupčný pochod. Sme unavení z toho, že odhalenie a sledo-
vanie jednej korupčnej kauzy je prekryté ďalšou a následne 
ďalšou. Unavení z toho, že naše peniaze sa kotúľajú do vreciek 
politikov, ktorým má záležať na ľuďoch, pre ktorých pracujú.“

ilustrační foto: pixabay.com
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Operační program doprava je pro 
nás velice živým tématem. Na 
české železnici je nyní alokováno 
přes 1,7 mld. eur. Tyto prostřed-
ky jsou limitovány. Můžeme na-
koupit vozidla, která nám budou 
jezdit po nevyhovující infrastruk-
tuře. Nebo investovat prostředky 
a úsilí do výstavby a modernizace 
infrastruktury a bezpečnostních 
řešení. Vozidla mají být starostí 
dopravce, stát má zajišťovat ze-

jména investice do rozvoje infra-
struktury a návaznosti na další 
dopravní mody. Pokud budou 
například i po ukončení čerpání 
OPD na koridoru Praha – Ostra-
va stále úrovňová křížení se silni-
cí, považuji to za naprosté selhání 
účelu programu. Pokud se ale stát 
rozhodne investovat do vozidel, 
nemůže je jen tak napřímo vě-
novat jednomu dopravci, jak to 
udělal v roce 2015 na trase Brno 

– Břeclav – Olomouc, pokud tedy 
nechce prostředky vracet. Musí 
dopravce vybrat transparent-
ně a efektivně, to znamená vzít 
v potaz nabídky ostatních do-
pravců, jak deklarovala také Ev-
ropská komise.

TÉMA MĚSÍCE

KOMENTÁŘ

EVROPSKÉ HORIZONTY ZDEŇKA VELÍŠKA

Pár slov o opomíjených souvislostech

Peter Köhler, 
výkonný ředitel CEO LEO Express

(pokračování ze strany 1)

V neposlední řadě pomáhají po-
měrně rozsáhlé investice do ná-
dražních hal a samozřejmě i do 
modernizace a nákupu nových 
vlakových souprav. V tomto 
směru hraje svou nezastupitel-
nou úlohu i Evropská unie a její 
strukturální fondy.

DOTACE JSOU VIDĚT

V minulém programovém obdo-
bí pomohly evropské dotace do-
stat na řadu regionálních tratí 
nové vlakové soupravy, které 
nahradily zastaralé motoráky i 
rychlíky. Lidé se tak mohou se-
tkat s názvy jako je RegioShark, 
InterPanter, Regio-Shuttle a 
další, které nabízejí více pro-
storu, pohodlnější sedačky, 
klimatizaci a v některých pří-
padech třeba i wi-fi. Jak se zdá 
v tomto a dalších letech by mo-
derních vozidel na kolejích mělo 
ještě přibývat. Postarat se o to 
má Operační program Dopra-
va II. Ten se v minulém období 
zaměřoval především na opravy 
klíčových silnic a samozřejmě i 
na investice v oblasti železniční 
dopravy, především na rekon-
strukce tratí, dopravních uzlů 
a nádražních prostor. Pro obdo-
bí 2014 – 2020 přibyla v tomto 
programu možnost financovat 
modernizace a pořizování no-
vých vlakových souprav, což by 
mělo ještě zvýšit komfort ces-
tujících. Podle původního har-
monogramu z konce minulého 
roku mělo touto dobou končit 
už několik výzev zaměřených 
právě na projekty v rámci speci-
fického cíle 1.5, který se zabývá 
právě modernizací dopravní-
ho parku. Jenže aktualizovaný 
harmonogram pro letošní rok 
ukazuje, že první výzva s aloka-
cí 7,7 miliardy korun bude vy-
hlášena nakonec až v červnu a 
zájemci o dotaci budou mít na 
podávání projektů rok. Pokud 
to nestihnou, budou moci od 
června 2018 využít další výzvu, 
tentokrát na 3,2 miliardy. A kdo 
si bude moci o finanční pod-
poru pro svůj projekt zažádat? 
Z principu především vlastníci 
dopravních prostředků provo-
zovaných v železniční dopravě, 
či objednatelé regionální želez-
niční dopravy, tedy především 
kraje, které zodpovídají za pro-
voz na velké části železniční 
sítě. Jak se ale ukazuje, dotace 
na nákupy nových vlaků z OPD 
II  se potýkají s řadou nejasností 
a není vlastně vůbec jisté, kdo a 
za jakých podmínek na evropské 
peníze dosáhne.

STÁTNÍ PŮJČOVNA NEBUDE

Podle původního plánu by na 
nákupy nových vlaků mělo jít 
z OP Doprava II a ze státního 
rozpočtu do roku 2023 přes 20 
miliard korun. Už od začátku se 
počítalo s možností, že by část 

těchto prostředků mohly získat 
i jednotlivé kraje. Rezort mi-
nistra Dana Ťoka ovšem přišel 
v roce 2015 s novým plánem, 
jak tyto dotace využít ještě tro-
chu jiným způsobem. Vlaky měl 
do svého vlastnictví nakoupit 
sám stát, který by je následně 
na dlouhá léta pronajímal do-
pravcům provozujícím dopravu 
na konkrétních tratích. Jenže 
proti tomuto nápadu se velmi 
rychle postavil stále dominant-
ní dopravce České dráhy a na-
konec i odbory, mnozí zástupci 
sociální demokracie a v nepo-
slední řadě i samotné kraje. Mi-
nisterstvo tak od záměru, po 
roční snaze vdechnout projektu 
život, ustoupilo. „České dráhy 
svou urputnou snahou torpé-
dovat jakoukoliv liberalizaci jen 
radikalizují soukromé dopravce, 
kteří se budou snažit o to více 
dostat na koleje,“ prohlásil mi-
nistr Dan Ťok. 
Nějakou dobu se zdálo, že kraj-
ské samosprávy po odepsání 
projektu státní půjčovny vlaků 
budou moci využít skoro 11 mili-
ard korun, které jsou v plánova-
ných výzvách připravené. Místo 
toho se ale mezi ministerstvem 
dopravy a regiony rozhořel spor. 
Ministerstvo totiž tvrdí, že ev-
ropské peníze mohou získat jen 
vlaky na linkách, na kterých se 
soutěžil dopravce. Jenže řada 
krajů má na svých tratích jen 
České dráhy, kterým jejich pro-
vozování přikleply prostřednic-
tvím tzv. přímého zadání, což je 

podle ministra Dana Ťoka způ-
sob výběru dodavatele, který 
už Evropská komise nepodpo-
ruje a do budoucna ani podpo-
rovat nebude. Proti tomu však 
stojí expertíza, kterou si nechal 
vypracovat Plzeňský kraj. Z ní 
podle hejtmana Josefa Bernar-
da vyplývá, že přímé zadání je 
možné a nijak nebrání čerpá-
ní dotace, což údajně dokazují 
státy jako je Polsko, Slovensko 
či Maďarsko. Hejtmani tak 
chtějí celou záležitost co nej-
rychleji vyřešit nejen s vládou, 
ale přímo i s Evropskou komisí. 
„Bylo by nejrozumnější, kdyby 
Česká republika vyhlášení pro-
gramu znovu konzultovala s Ev-
ropskou komisí, aby stanovisko 
bylo bezpochyby jasné,“ uvedl 
hejtman Libereckého kraje Mar-
tin Půta.

DOČKAJÍ SE KRAJE?

Že kraje hrají o hodně, dokazu-
jí zastaralé vlakové soupravy na 
mnoha tratích. Někdy mohou 
být cestující svědky zvláštní 
situace, kdy přestupují z mo-
derního osobního vlaku po-
řízeného z dotace v minulém 
období do rychlíku starého ně-
kolik desítek let. To je třeba 
případ Libereckého kraje, kde 
jezdí na regionálních tratích 
řada modernizovaných vlaků, 
ale kupříkladu na trati z Liber-
ce směrem na Turnov, Semily, 
Pardubice a Českou Lípu či na 
Ústí nad Labem najdeme stále 

staré vlakové soupravy. „Nově 
vyrobená vozidla chceme zís-
kat s využitím evropských 
prostředků z ministerského 
Operačního programu doprava 
2014–2020,“  potvrzuje záměr 
kraje něco s tím udělat jeho 
hejtman Martin Půta. Nové 
vlaky by chtěl na tratě pustit 
od roku 2019. V cestě ale stojí 
špatný stav tratí, který je prý 
důvodem, proč se region evrop-
ských peněz z OPD 2 nakonec 
možná vůbec nedočká. Zasta-
ralé vlakové soupravy chtějí na-
hradit i další regiony. Třeba ten 
Moravskoslezský, kde je prů-
měrné stáří vozového parku 23 
let nebo Jihomoravský, který 
chystá nákupy elektrických 
vlaků za 5,5 miliardy. Jeho 
plán se přitom podobá tomu, se 
kterým neuspělo ministerstvo 
dopravy. Vedení kraje chce na-
koupit vlaky s tím, že by s nimi 
jezdili dopravci, kteří budou 
zajišťovat provoz na regionál-
ních tratích od roku 2019, kdy 
končí smlouva s Českými dra-
hami. „Předpokládáme, že by-
chom vlaky dostali spíš v roce 
2020 či 2021,“ uvedl náměstek 
hejtmana Roman Hanák a do-
dává, že kraj by chtěl celkem 
31 novou soupravu. Nedávno 
se k podobnému plánu připojil 
také Ústecký kraj, který taktéž 
zvažuje nákup vlaků do svého 
vlastnictví a očekává se, že po-
dobně by se mohly zachovat i 
další regiony. 

Filip Appl 

Nových vlaků přibývá, i díky dotacím

Nových vlaků přibylo v posledních letech hodně především na regionálních tratích. 
 zdroj: Radim Holiš, Wikimedia Commons

V minulých dvou, třech týdnech byla evropská média zaměřena 
především na Francii. Docela právem, řekl bych. Protože zejmé-
na druhé kolo francouzských prezidentských voleb se stalo pro 
další osud evropské integrace (a evropského sjednocování) histo-
rickým milníkem. Antievropský nacionalismus, reprezentovaný 
Marine Le Penovou, v něm svedl velmi vyrovnaný a velmi po-
učný zápas s novátorským pojetím demokratického státu, které 
nastolil jako svůj politický program donedávna téměř neznámý 
mladý muž Emmanuel Macron. Ten dokázal přibližně za jeden 
jediný rok přesvědčit nadpoloviční většinu Francouzů o tom, že 
se v čele své země obejde bez rozdělení elektorátu na pravici a 
levici. To bylo něco, co muselo přímo fascinovat Evropu zvyklou 
na dlouholetou tradici pravolevého uspořádání politické scény. 
Ale v tom úžasu nad dynamikou nejdřív originálního kandidá-
ta na prezidentský úřad, a dnes už suveréna v úřadě hlavy státu, 
přestávala Evropa vnímat, že z jejích řídících mechanismů, tedy z 
orgánů EU, se dynamika vytrácí. Mělo to sice svůj dočasný důvod 
- fakt, že až do zářijových voleb do německého Bundestagu se 
v Evropské unii stejně nedá nic zásadního měnit - ale to mohlo 
také být pro řadu politiků pouhou záminkou k tomu, aby věno-
vali veškerý čas upevňování či obhajování vlastních pozic na do-
mácí scéně. Měli s tím ostatně někteří - v okolních zemích i u 
nás - plné ruce práce. Jenže odpoutat se bezstarostně od problé-
mů sdílených s celou sedmadvacítkou nebylo prozíravé a vlast-
ně to ani nešlo. Podíl vlád - a znovu zdůrazním, že i té naší - na 
společné evropské politice, nebo naopak jejich lhostejnost k  ní, 
může mít větší dopad na budoucnost evropských národů než to, 
jestli vlády či jednotliví státníci udrží na domácí scéně své mo-
censké pozice. I v těchto chvílích zdánlivého uklidnění se v zá-
kulisí - mezi německými a francouzskými špičkami, ale nejenom 
mezi nimi - připravují zásadní reformy eurozóny. A středoevrop-
ské vlády by měly být v určitém okamžiku těch příprav u jed-
nacího stolu, i když jejich země nebudou zrovna středobodem 
rozhodování o nových pořádcích v evropské měnové unii. Nepů-
jde při něm jen o hodnotu koruny či eura v našich peněženkách, 
půjde o hodnoty a jistoty penězi nevyčíslitelné. Půjde o stabilitu 
a bezpečnost v evropském prostoru. A tahle agenda je pro regi-
on střední Evropy možná větší prioritou než pro evropský i ne-
evropský Západ.
V pořadu Horizont jsem v ČT  nedávno odpovídal na otázku, zda 
se nám, národům střední Evropy, nezačne předhazovat, budou-li 
se naše vlády hlásit o místo u stolu při rozhodování o nejrůzněj-
ších aspektech budoucnosti Evropské unie a speciálně eurozó-
ny, že společná rozhodnutí nakonec neplníme. A řeč přijde na 
přijímání běženců. Ten problém je ostatně právě teď znovu na 
jednacích stolech Evropské unie. Je nanejvýš pravděpodobné, že 
téhle agendě se tak jak tak nevyhneme. A z celé V-čtyřky právě 
my! Neboť vlády Maďarska a Polska jsou pod evropským drob-
nohledem kvůli porušování pravidel právního státu, a ne kvůli 
imigrační politice. Na Slovensko se bere ohled jako na člena eu-
rozóny. Zbývá Česko. Přitom konflikt s unijními orgány kvůli ne-
ochotě přijmout víc než 12(!) už přijatých uprchlíků může naší 
zemi způsobit mnohem vážnější a dalekosáhlejší škody než sou-
hlas s přijetím byť symbolického počtu dalších běženců. V Česku 
se, myslím, najde dost nevládních organizací schopných se kva-
lifikovaně zabývat jejich integrací. Kdyby to o sobě prohlásily, 
tedy kdyby projevily důrazněji svou ochotu se v práci s novými 
imigranty angažovat, kdoví, zda by to neuvítala nakonec i česká 
vláda. Takové mimovládní řešení by pro ni mělo výhody, o kte-
rých by ji mohly leccos prozradit i některé vlády dlouholetých ev-
ropských demokracií. 
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Telefonování bez hranic. Roaming se nebude platit

„Je to velké vítězství pro ev-
ropské spotřebitele. Nyní mů-
žeme oslavit skutečnost, že od  
15. června roamingové příplat-
ky přestanou existovat. Uživate-
lé cestující napříč Evropou budou 

číst e-maily, používat mapy, na-
hrávat fotografie na sociální 
média, telefonovat a zasílat texto-
vé zprávy domů bez dodatečných 
poplatků,“ uvedla europoslankyně 
Miapetra Kumpula-Natri.

Do poloviny června se Evro-
pané na cestách v EU mohou 
ocitnout bez přístupu k on-
-line službám, za jejichž vyu-
žívání zaplatili v zemi svého 
bydliště. Stále by však nemělo 
být možné pořídit si výhodněj-
ší tarif v zahraničí a ten potom 
trvale využívat v jiné zemi. 
Novinka má pouze pomoci s 
jednodušším cestováním na-
příč Unií.

NA DOVOLENOU I STUDIUM

Nová pravidla odstraní omezení 
pro všechna nová předplatná a i 
pro ty, které byly zakoupeny před 
tím, než pravidla vstoupí v plat-
nost. Umožní tak občanům EU 
přístup k tomuto on-line obsahu, 
zatímco budou dočasně pobývat 
v jiné zemi EU například během 
dovolené, studií nebo při pod-
nikání. Text nařízení o zajištění 
přeshraniční přenositelnosti on-
-line služeb poskytujících obsah 
v rámci vnitřního trhu, který je 
výsledkem dohody vyjednavačů 
Evropského parlamentu a Rady 
EU, plénum podpořilo 586 po-
slanců, kteří hlasovali pro. Proti 
bylo 34 a 8 se zdrželo hlasování.
„Opatření Komise ohledně roa-
mingových poplatků přinášejí 
evropským spotřebitelům pozi-
tivní výsledky. Operátorům při-
tom poskytujeme nástroje, jak se 
bránit proti případnému zneuži-
tí nových pravidel,“ uvedl Gün-
ther H. Oettinger, komisař pro 
digitální ekonomiku a společ-
nost.

NOVÉ CENOVÉ STROPY

Neformální dohoda mezi Evrop-
ským parlamentem a Radou EU 
o velkoobchodních cenových 
stropech stanovuje maximální 
cenu, kterou si telekomunikační 
operátoři mohou účtovat za vy-
užívání své sítě pro roamingové 
hovory. Velkoobchodní ceny za 
roaming přitom nepřímo ovliv-
ňují telefonní účty spotřebitelů. 
Nižší cenové stropy pro datové 
přenosy umožní uživatelům mo-
bilních telefonů při cestách do 
zahraničí v rámci EU širší pří-
stup k audiovizuálnímu obsahu. 
Nařízení by zároveň mohlo při-
spět k otevření trhu pro malé a 
virtuální telekomunikační ope-
rátory.

KONEC HRANICÍM, 
ŘEKL PRŮZKUM

V roce 2016 používala 64 procen-
ta Evropanů internet k přehrává-
ní nebo stahování her, obrázků, 
filmů nebo hudby. V průzkumu, 
který proběhl v roce 2015, si 

přál přeshraniční přenositelnost 
jeden ze tří Evropanů. Podle prů-
zkumu je pro mladé lidi tato mož-
nost ještě důležitější.
Polovina lidí ve věku mezi 15 a  
39 lety byla toho názoru, že pře-
nositelnost předplacených služeb 
a přístup k nim jsou při cestování 
v Evropě důležité.
Od poloviny června má být ceno-
vý strop stanovený na 3,2 centu 
za minutu volání a 1 cent za tex-
tovou zprávu. Ve stejný den začne 
také platit hranice 7,7 eura za gi-
gabajt dat, která se bude postup-
ně v pěti letech snižovat až na 
2,5 eura za stejný objem dat od 
ledna 2022.
Už v minulém roce na jaře se po-
platky za používání mobilních te-
lefonů v jiné zemi Evropské unie 
snížily a v červnu zmizí úplně. 
Konec roamingu by měl pomo-
ci také virtuálním operátorům, 
kteří nemají vlastní infrastruk-
turu, ale využívají infrastruktury 
stávajících operátorů. V současné 
době jich na českém trhu funguje 
celá řada.

 Zuzana Zlinská

V polovině června skončí roaming při cestování v Evropské unii 
tak, jak ho známe dnes. Lidé budou při cestování v zemích Unie 
moci využívat telefonování, sms zprávy i datové služby za stej-
nou cenu jako doma. Zrušení příplatků za roaming přichází 
před letními dovolenými.

Španielsko investuje málo, upozorňuje Brusel

Strop Španieli dosiahli v roku 
2009, kedy pre verejné investície 
uvoľnili vyše 55 miliárd eur a po 
prepuknutí ekonomickej krízy 
začali postupne z tempa zľavo-
vať. V roku 2015 dosiahli objem 
27 miliárd eur, v minulom roku 
to bolo 21,5 miliardy eur a spad-

li na hranicu spred dvadsiatich 
rokov. Experti v tejto súvislosti 
opäť pripomínajú, že objektív-
ne porovnanie vyžaduje zohľad-
ňovať silu meny, vyššie ceny 
a dane, takže dôsledky sú o to 
tvrdšie. Pokles investícií zasiahol 
všetky oblasti od infraštruktúr 

cez výskum a rozvoj až po zdra-
votníctvo a školstvo. Dôvodom 
sú reštrikčné opatrenia, kto-
rých dosah sa nepodarilo stlmiť 
ani zavedením kombinované-
ho modelu verejno-súkromných 
investícií. Analytici ako príklad 
uvádzajú I+D, pôvodne čerpa-
júci výlučne zo štátnych dotá-
cií, ktorý bol preorientovaný na 
peniaze z kreditov. Univerzity 
a výskumné centrá neboli pri-
pravené na šok zo zmeny finan-
covania, na čerpanie úverov si 
netrúfajú a 40 percent rozpočtu 
pre túto sféru zostáva nevyuži-
tých. 

PRIŠKRTENÉ
INFRASTRUKTÚRY 

Tento rok Madrid počíta s dvomi 
percentami verejných investícií 
z HDP. Experti upozorňujú, že vy-
budované infraštruktúry nebu-
dú mať dostatok peňazí na údržbu 
ani po dofinancovaní z eurofondov. 
Tohtoročné investície zožnú pri-
bližne v sume 7,5 miliardy eur, čo 
je zhruba o 20 percent menej ako 
v roku 2016. Viac dostanú iba le-
tiská. Prilepšia si o 615 miliónov 
eur, teda o trinásť percent. Najhor-
šie obídu železnice. Návrh pre roz-
počtovú politiku zverejnený v apríli 

hovorí o troch miliardách eur, čo je 
takmer o 30 percent menej ako v 
minulom roku. Denník El País píše, 
že sféra infraštruktúr, ešte done-
dávna pokladaná za prioritu eko-
nomiky, bola odsunutá na pozíciu 
„škaredého káčatka“. Od roku 2009, 
kedy zožali vyše 22 miliárd eur z ve-
rejných investícií, boli peniaze do 
tejto oblasti rapídne redukované 
a v tomto roku dosiahnu v porov-
naní s predkrízovým obdobím ledva 
tretinu. Prihamovanie silne pocí-
ti tiež cestná doprava. Zaznamená 
13percentný pokles a dostane ne-
celé dve miliardy. V roku 2016 bol 
sprevádzkovaný jediný, štrnásť kilo-

metrový cestný úsek. Madrid stopol 
nové projekty a pozastavil budova-
nie rozostavaných ciest. Prístavy 
získajú 615 miliónov s 11percent-
ným poklesom, vodné diela po-
stihnú 34percentné škrty, dostanú  
826 miliónov eur, sféra pobrežných 
prác a životného prostredia získa - 
212 miliónov eur, teda o 11 percent 
menej. Investičného šoku nebude 
ušetrená ani pýcha španielskej do-
pravy - vysokorýchlostná trať AVE, 
pre ktorú je naplánovaná dostavba 
nových úsekov. Oproti 3,6 miliar-
dy v roku 2016 môže počítať s  
2,3 miliardy eur. 

Dana Miháliková

Vo verejnom investovaní za minulý rok sa Španieli ocitli na 
chvoste. V roku 2016 klesli španielske verejné investície na  
1,9 percenta z HDP, čo ekonómovia označujú za historické mi-
nimum od roku 1995. Zároveň pripomínajú, že vzhľadom na 
odlišné finančné podmienky, o podobnej situácii možno hovo-
riť v súvislosti s 80. rokmi minulého storočia. Od európskeho 
priemeru ustáleného na úrovni 2,7 percenta sa ešte viac vzdia-
lilo Portugalsko, ktoré nepresiahlo hranicu 1,5 percenta z HDP.

Evropa ekonomicky roste. I prognóza je příznivá

Ekonomika v eurozóně roste, 
letos se očekává růst na úrov-
ni 1,7 až 1,8 %. Příznivá ekono-
mická situace by měla vydržet i 
v příštím roce, kdy by měl růst 
konstantně pokračovat tempem 
1,9 %. Příznivým ukazatelem je 
také růst nezaměstnanosti. Ta je 
nyní na úrovni 9,4 %, v roce 2018 
by měla dosáhnout 8,9 %, což je 
nejméně od roku 2009. Konsta-
tuje to jarní prognóza Evropské 
komise.

REFORMY JSOU POTŘEBA

„Z hospodářské prognózy je pa-
trné, že růst v EU nabývá na síle 
a nezaměstnanost dále klesá. 
Situace se však v jednotlivých 
členských státech velmi různí, 
přičemž lepší výsledky zazna-
menávají ty ekonomiky, které 
provedly ambicióznější struktu-
rální reformy. K vyrovnanějším 
výsledkům jsou zapotřebí roz-
hodné reformy po celé Evropě,“ 
uvedl Valdis Dombrovskis, místo-
předseda pro euro a sociální dia-
log, který je rovněž odpovědný za 
finanční stabilitu, finanční služby 
a unii kapitálových trhů.
Podle něj je třeba stále zlepšovat 
podmínky tak, aby se trh práce 

mohl dále rozvíjet. „Musíme na-
příklad otevřít naše trhy s výrob-
ky a službami nebo modernizovat 
trh práce a systém sociálního za-
bezpečení. V době demografic-
kých a technologických změn se 
musí proměňovat i naše ekono-
miky tak, aby lidem nabízely více 
příležitostí a vyšší životní úro-
veň,“ dodal Valdis Dombrovskis.

ZADLUŽENOST 
MÁ KLESNOUT

Jedním z důležitých faktorů je 
také zlepšování stavu veřejných 
financí napříč EU. Celkové zadlu-
žení by v příštím roce mělo kles-
nout na 89 % oproti 91,3 % v roce 
minulém. Růst by měl také hrubý 
domácí produkt. Mezi tahouny 
eurozóny v růstu patří Polsko, 
kde se letos očekává růst 3,5 % 
a v roce příštím 3,2 %. V Irsku se 
letos očekává růst dokonce 4 %, v 
příštím roce by to mělo být 3,6 %. 
Dobré výsledky hlásí i z Rumun-
ska, kde by letos měl HDP stoup-
nout o 4,3 % a v příštím roce o 
3,7 %. 
Česká republika také hlásí růst, v 
letošním roce by měl HDP dosáh-
nout 2,6 %, v roce 2018 potom 
2,7 %. „Česká republika skutečně 

patří k zemím, které mají stabil-
ní růst ekonomiky. Nejsme úplní 
tygři Evropy, ale máme solidní 
stabilní růst ekonomiky, máme 
dnes nejnižší nezaměstnanost v 
Evropské unii a máme zlepšují-
cí se stav veřejných rozpočtů. To 
jsou základní parametry, od kte-
rých se můžeme odrazit. Samo 
o sobě to ještě nezajišťuje dob-
rou budoucnost nebo zlepšující 
se budoucnost, ale jsou to dobré 
výchozí parametry, na kterých 
podle mého názoru můžeme sta-
vět,“ uvedl na sněmu Hospodář-
ské komory v Praze premiér země 
Bohuslav Sobotka.

ČESKÁ EKONOMIKA 
JE STABILNÍ

České ekonomice by se mělo i na-
dále dařit. V příštích dvou letech 
se kromě růstu očekává setrva-
le nízká nezaměstnanost kolem 
3,5 % a veřejné finance by měly 
být v mírném přebytku. V růstu 
by měla podle Sobotky pomoci i 
digitalizace.
„Digitalizace je výzva, kterou mu-
síme zvládnout. Jsem rád, že se 
už pracuje i na digitalizaci v ob-
lasti vzdělávání, v oblasti trhu 
práce, protože musíme také včas 
připravit kvalifikovanou pracovní 
sílu. Je třeba mimo jiné investio-
vat do vzdělávání ve školách tak, 
abychom měli pracovníky připra-
vené na to, jak trh, digitální trh 
bude vypadat,“ řekl Sobotka. 

Podle něj je potřeba, aby vláda 
komunikovala s průmyslem, se 
strojírenstvím, s automobilovým 
průmyslem tak, aby se jednak 
odstraňovaly bariéry a jednak se 
využívaly šance a výzvy. „Jestli 
zvládneme digitalizaci, tak to sa-
mozřejmě ovlivní naši prosperi-
tu na dlouhá léta dopředu,“ dodal 
Sobotka.

VÝVOJ NENÍ STEJNOMĚRNÝ

Ačkoli ekonomická kritéria ho-
voří vesměs pozitivně, všechny 
země v eurozóně se nevyvíjejí 
stejnoměrně. „Evropské hospo-
dářství už pátým rokem v řadě 
roste. Pomáhají mu v tom akomo-
dativní měnové politiky, pevná 
důvěra podniků i spotřebitelů a 
posilující světový obchod. Dob-
rou zprávou je i to, že možná za-
číná odeznívat vysoká nejistota, 
která nás provázela posledních 
dvanáct měsíců. Na druhé straně 
oživení zaměstnanosti a inves-
tic v eurozóně zůstává nerovno-
měrné. Našim hlavním úkolem 
pro nadcházející měsíce a roky je 
proto řešit faktory, které tento 
nejednotný vývoj zapříčiňují.“ 
řekl komisař pro hospodářské a 
finanční záležitosti, daně a cla 
Pierre Moscovici.

ZVYŠUJE SE INFLACE

Inflace se v posledních měsících 
zvyšuje výrazněji než v předcho-

zích obdobích. Na vině je přede-
vším vliv rostoucích cen ropy. 
Jádrová inflace, z níž jsou vy-
loučeny kolísavé ceny energií a 
nezpracovaných potravin, však 
zůstává poměrně stabilní a vý-
razně pod dlouhodobým prů-
měrem. V eurozóně by se měla 
inflace podle prognózy letos zvý-
šit z loňských 0,2 % na 1,6 %. V 
roce 2018 by se pak měla vrátit 
na hodnotu 1,3 %, jelikož účinek 
rostoucích cen ropy bude pole-
vovat.
Soukromá spotřeba, která byla v 
posledních letech hlavním moto-
rem růstu, se v roce 2016 rozví-
jela nejrychleji za deset let. Letos 
by však měla být umírněná, jeli-
kož zvýšenou kupní sílu domác-
ností částečně oslabí inflace. Pro 
příští rok se nicméně očekává, že 
inflace poleví a soukromá spotře-
ba by tak měla opět mírně oživit. 
U investic se počítá s poměrně 
stabilním růstem, budou je ale 
nadále brzdit vyhlídky na umír-
něný růst a také fakt, že v někte-
rých odvětvích je potřeba dále 
snižovat

CELOSVĚTOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ ROSTE

Celosvětové hospodářství nabra-
lo koncem loňského a začátkem 
letošního roku na obrátkách, je-
likož mnoho vyspělých a roz-
víjejících se ekonomik začalo 
souběžně posilovat. Prognóza ce-

losvětového růstu bez EU zůstává 
stejná jako v zimě.
„Růst ve světě by měl zrychlit z 
3,2 % v roce 2016 na 3,7 % v roce 
2017 a 3,9 % v roce 2018. Čín-
ská ekonomika bude totiž v krát-
kodobém výhledu stále odolná 
a dalším rozvíjejícím se ekono-
mikám budou pomáhat rostoucí 
ceny komodit. Oproti zimní pro-
gnóze se víceméně nemění ani 
perspektiva hospodářského vý-
voje v USA. Čistý vývoz by měl 
být v letech 2017 a 2018 z hle-
diska růstu HDP eurozóny ne-
utrální,“ uvádí zpráva českého 
zastoupení Evropské komise.

PROGNÓZA VYCHÁZÍ
Z METODIKY

Prognóza vychází ze souboru me-
todických předpokladů, pokud 
jde o směnné kurzy, úrokové 
sazby a ceny komodit, s datem 
uzávěrky 25. dubna 2017. Před-
pokládané úrokové sazby a ceny 
komodit odrážejí tržní očekává-
ní vyplývající z trhů s deriváty v 
době vypracování prognózy. V 
případě všech ostatních vstup-
ních údajů, včetně předpokladů 
ohledně vládních politik, zohled-
ňuje tato prognóza informace do 
25. dubna 2017 včetně. Projekce 
nepočítají s žádnými změnami 
politik s výjimkou případů, kdy 
jsou politiky věrohodně a dosta-
tečně podrobně oznámeny. 

Zuzana Zlinská

Už pátým rokem ekonomika Evropské unie roste. Napříč země-
mi klesá nezaměstnanost a snižuje se zadlužení Unie jakožto 
celku. I prognóza pro příští rok je příznivá. Dařit by se mělo 
všem ekonomikám, včetně Řecka. Zvyšuje se ale inflace, a to ze-
jména kvůli vysokým cenám ropy.

ilustrační foto: pixabay.com
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Brusel preveruje Taškent, činí tak v rámci spolupráce

Taškent koncom apríla navští-
vil špeciálny predstaviteľ EÚ pre 
Strednú Áziu Peter Burian, aby pre-
rokoval bezpečnostné a ekonomic-
ké otázky. Ceste do Uzbekistanu 
predchádzala zastávka v Kirgizsku, 
kde sa európsky predstaviteľ oboz-
námil s predvolebnou situáciou. 
Ruský denník Nezavisimaja gaze-
ta v tejto súvislosti cituje expertov 
definujúcich turbulentnú fázu, kto-
rou prechádza stredoázijský región, 
a za jednu z najdôležitejších úloh 
Bruselu pokladajú udržanie situá-
cie pod kontrolou. Denník analyzu-
je slová európskeho predstaviteľa 
Petra Buriana o pripravenosti EÚ 
preukázať podporu kirgizskej vláde 
pri realizovaní reforiem. V Biške-
ku prebehlo stretnutie so štátnymi 
predstaviteľmi, ako aj s predstavi-
teľmi medzinárodných organizácií 
a kirgizskou opozíciou. Stretnutie 

sprevádzali navonok pokojné de-
monštrácie, aktivistov s transpa-
rentmi polícia nerozohnala. 

(NE)ZARUČENÁ BUDÚCNOSŤ

V Taškente sa európsky predsta-
viteľ oboznámil s projektmi fi-
nancovanými EÚ. Od roku 2007, 
po rozpracovaní stratégie EÚ pre 
strednú Áziu, Uzbekistan získal 
70,6 milióna eur. Do konca roka 
2020 má vyčlenených ďalších  
168 miliónov eur. Peter Burian 
spresnil, že prostriedky pôjdu na 
reformy vo vzdelávacom systéme, 
zdravotníctve, zlepšenie infraštruk-
túry a využitie energie z obnoviteľ-
ných zdrojov v poľnohospodárstve. 
Agrárny sektor naďalej zostáva 
prioritou. V Uzbekistane plynú 
tri európske programy určené na 
jeho rozvoj. Prvý je venovaný na 

pomoc pestovateľom, certifikácii 
zeleninovej produkcie a zvýšeniu 
konkurencieschopnosti ako v re-
gióne, tak i na európskom trhu. Na 
tento účel poplynie 20 miliónov 
eur počas dvoch rokov. Ďalšie dva 
programy idú na podporu poľno-
hospodárskych kádrov a technické 
reformy, pre oba plynie približne 
20 miliónov eur. Experti upozor-
ňujú, že Brusel vyžaduje dôkazy, 
do akej miery Taškent plní sľuby 
o zrealizovaní ekonomických refo-
riem, liberalizácii valutového trhu 
a zlepšení podnikateľskej klímy 
v krajine. Diplomat zdôraznil, že 
EÚ a Uzbekistan majú veľký po-
tenciál pre ďalší rozvoj obchodno-
-ekonomických vzťahov a európske 
spoločnosti stredoázijskú krajinu 
vnímajú ako živnú pôdu pre in-
vestície. Odporučil preto vytvo-
riť spoločnú radu pre podnikanie 
a investície, ktorá by umožnila 
efektívne prezentovať investičné 
možnosti Uzbekistanu a vytvoriť 
priame kontakty medzi biznis 
štruktúrami. Európsky parlament 

v decembri 2016 schválil proto-
kol o textile dohodnutý medzi EÚ 
a Uzbekistanom. Zároveň odsúdil 
využívanie nútenej práce a vyzval 
na monitorovanie ľudských práv.

BEZODNÁ POMOC

Vo vzťahu k ázijským bývalým so-
vietskym republikám EÚ realizuje 
stratégiu pre Strednú Áziu, prija-
tú v roku 2007. Zahŕňa pomoc 
v šiestich líniách, vrátane pod-
pory demokratických práv a in-
vestícií do budúcnosti vo vzťahu 
ku vzdelávaniu mládeže. Vo sfére 
vzdelávania predpokladá pripoje-
nie ázijských republík k Bolonskej 
zmluve, ktorú ako prvý podpísal 
Kazachstan v roku 2010. V oblas-
ti zaistenia energetickej bezpeč-
nosti Brusel realizuje stratégiu 
diverzifikácie dodávok plynu. Po 
dokončení prác na južnom kori-
dore krajiny môžu vyvážať plyn 
na európsky trh, ktorý bude tým 
pádom menej závislý od Ruska. 
Postsovietske krajiny Arménsko, 

Azerbajdžan, Moldavsko, Ukra-
jina, Gruzínsko, Bielorusko zís-
kavajú pomoc tiež cez Európsky 
nástroj partnerstva, ktorý v roku 
2007 zamenil všetky dovtedajšie 
programy. Cieľom je zabezpečiť 
udržateľný rozvoj a priblíženie 
bývalých sovietskych republík k 
európskym štandardom. Tento 
program vyplýva z projektu Vý-
chodného partnerstva zaháje-
nom v roku 2009. Má umožniť 
podpísanie obojstranných zmlúv 
medzi EÚ a partnerskými kra-
jinami, liberalizáciu vízového 
priestoru, zosilnenie boja proti 

nelegálnej imigrácii a spoluprácu 
v oblasti energetickej bezpečnos-
ti. Stredoázijské štáty v súčasnos-
ti čerpajú finančné prostriedky 
z nástroja financovania rozvojo-
vej spolupráce. Podľa informačné-
ho portálu Europarl.europa.eu je 
to približne miliarda eur v období 
2014 – 2020. Suma zahŕňa bilate-
rálnu pomoc a regionálne progra-
my v objeme 360 miliónov eur. 
Pomoci plynú do vzdelávania, re-
gionálnej bezpečnosti, udržateľ-
ného riadenia prírodných zdrojov 
a na sociálno-ekonomický rozvoj. 

Dana Miháliková

Uzbekistan sa ocitol o krok bližšie k EÚ. Nedávna návšte-
va európskeho predstaviteľa svedčí o zámere posilniť pozíciu 
v Strednej Ázii a zároveň zistiť ako, a či vôbec krajina napredu-
je v európskych projektoch.

Miliarda pre stredoázijské štáty
Stratégiu sformulovanú vo vzťahu k strednej Ázii EÚ realizuje od roku 
2007. Zahŕňa usmernenia k interakcii s regiónom, pričom vychádza 
z predchádzajúcich dohôd, programov pomoci a iniciatív. Cieľom je do-
siahnuť stabilitu, prosperitu a súčasne podporovať otvorené spoločnosti, 
právny štát, demokratizáciu a vzťahy zamerané na spoluprácu z hľadis-
ka energetickej bezpečnosti a diverzifikácie. V období 2007-2013 stre-
doázijské štáty prijali pomoc vo výške 750 miliónov eur. Do roku 2020 
čerpajú pomoc v objeme 1,028 miliardy eur. Revízia stratégie bola vyko-
naná v roku 2012 a v júni 2015. Európsky parlament podporil stratégiu 
EÚ pre Strednú Áziu a v apríli 2016 prijal uznesenie o jej preskúmaní.

Komisia varuje, Madrid dúfa

Komisia pred dvomi rokmi vy-
zvala Španielov, aby upravi-
li normy hypotekárnych úverov 
z roku 2014. Termín vypršal v 
marci 2016 a Brusel podal návrh 
na Európsky súdny dvor. Posled-
ná výzva prišla v januári a Mad-
rid zareagoval vysvetlením, že 
návrh reformy zatiaľ nebol pri-
pravený a posunutý do parlamen-
tu na schválenie. Zmeny zákona 

sú zamerané na väčšiu ochranu 
spotrebiteľa. Brusel pracuje na 
vytvorení hypotekárneho trhu 
s prijateľnejšou atmosférou pre 
bankových klientov. 

DÔVODY, ČI NEOCHOTA

Meškanie so schválením európ-
skej normatívy Madrid odôvod-
ňuje tým, že minulý rok krajina 

fungovala s dočasnou vládou. Mi-
nisterstvo ekonomiky momentál-
ne pracuje na znení zákona. Ešte 
v januári úrad avizoval, že pripra-
vuje reformu. Stalo sa tak krát-
ko po tom, ako Európsky súdny 
dvor rozhodol, že banky musia 
odškodniť klientov s hypotéka-
mi, ktoré obsahovali klauzulu 
o minimálnej úrokovej sadzbe. 
Tá zabránila u hypoték s po-
hyblivým úrokom, aby sadzba 
padla nižšie v súlade so situá-
ciou na trhu. Rozhodnutie pre-

kvapilo ako finančné inštitúcie, 
tak i expertov. Podľa Španiel-
skej centrálnej banky to ban-
kový sektor môže vyjsť na  
4 miliardy eur. Spotrebite-
lia sa obrátili na súd a žiadali 
vrátenie peňazí, ktoré bankám 
zaplatili navyše. Španielsky 
najvyšší súd pred rokom ozna-
čil takéto klauzuly za neplatné, 
no bez spätnej platnosti. Podľa 
tohto rozhodnutia si spotrebi-
telia nemohli nárokovať na vrá-
tenie peňazí.

CESTA K OCHRANE

Vo februári španielska rada minis-
trov pripravila návrh reformy, ktorá 
zahŕňa sprísnenie procesu deložova-
nia neplatičov, sprehľadnenie úve-
rových zmlúv. Ich súčasťou má byť 
dodatok, v ktorom klient potvrdí 
podpisom, že rozumie všetkým ri-
zikám. Na snahu vlády banky zare-
agovali argumentom, že zavedenie 
podobných zmien môže vyprovoko-
vať zdraženie hypoték. Španielska 
národná banka zas podala vyhlá-

senie o veľkom mínuse domáceho 
trhu, ktorým je nedostatok etiky 
pri poskytovaní úverových produk-
tov. Zdá sa, že Brusel by mohol tento 
problém pomôcť preklenúť. Európ-
ska smernica totiž zahŕňa manuál 
pre banky. K zásadným bodom patrí 
povinnosť preveriť solventnosť spot-
rebiteľov, zvýšené požiadavky na 
vzdelanostnú úroveň personálu, ga-
rantovaný odhad hodnoty nehnuteľ-
nosti, otázky súvisiace s finančnou 
gramotnosťou a opatrenia vo vzťa-
hu k neplatičom.   Dana Miháliková

Európska komisia upozorňuje, že Španielsko stále nezreformovalo 
hypotekárny zákon. Madrid dúfa, že to stihne a sankciám sa vyhne.
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Obchodní činnost představuje 
prakticky kompletní servis v  ob-
lasti údržby silničních staveb a je-
jich příslušenství i  pro ostatní 
subjekty, nejenom pro silnice II. a 
III. třídy. Prioritními klienty Sprá-

vy a údržby silnic Pardubického 
kraje jsou především města a obce, 
ale také soukromí vlastníci nebo 
právnické a  fyzické osoby. Jedná 
se prakticky o kompletní servis 
v  oblasti silničního hospodářství. 

„Pro naši organizaci je ekonomic-
ká - doplňková činnost stejně dů-
ležitá jako ta hlavní. Touto tzv. 
doplňkovou činností jsme schop-
ni vydělat si částku převyšující  
100 milionů korun ročně,“ říká ře-
ditel Správy a údržby silnic Par-
dubického kraje Miroslav Němec. 
Přínos do rozpočtu krajské or-
ganizace z  hospodářské činnosti 
plynule roste už od doby vzniku 
Správy a údržby silnic Pardubic-
kého kraje v roce 2002. Tehdy sil-
ničáři posílili své zdroje o částku 
cca 2,8 milionu korun, o pět let 
později to bylo už téměř 48 mili-
onů korun. V roce 2016 si Správa 

a údržba silnic Pardubického kraje 
díky své hospodářské obchod-
ní činnosti vydělala 112 milionů 
korun. 

OBCHODNÍ ČINNOST

Správa a údržba silnic Pardubic-
kého kraje pro své obchodní part-
nery realizuje například běžnou 
údržbu silnic, obnovu a údrž-
bu dopravního značení a silniční 
příslušenství, jako jsou svodidla, 
zpomalovací prahy nebo třeba 
čištění příkopů a sečení trávy. 
Půjčuje mechanizaci i s obsluhou 
nebo prodává posypový materiál. 
„Zájem je ale také o technickou 
a metodickou pomoc při zpra-
cování plánů údržby, stanovení 
dopravního značení, zpracování 
výběrového řízení na dodavatele 
stavby či technický dozor na stav-
bách dopravního charakteru,“ do-
plňuje ředitel Správy a údržby 

silnic Pardubického kraje Miro-
slav Němec. V rámci běžné údržby 
komunikací krajští silničáři nabí-
zejí čištění a mytí vozovek, jejich 
nátěry i výspravy výtluků asfalto-
vou emulzí a kamenivem či asfal-
tovou směsí za tepla i za studena. 
Pro své zákazníky zajistí i frézo-
vání lokálních poruch vozovky a 
pokládku živičných krytů. Svým 
klientům se organizace postará 
také o obnovu a údržbu dopravní-
ho značení, zřízení vodorovného 
dopravního značení či třeba ozna-
čení objízdných tras podle stano-
vení dopravního značení. Správa a 
údržba silnic Pardubického kraje 
nabízí také čištění, nátěry či vý-
měnu svodidel a zábradlí, osazení 
zpomalovacích pruhů, seřezávání 
krajnic a čištění příkopů a propus-
tů, sečení trávy a likvidaci pařezů. 
Nabídka zahrnuje   i  opravu pro-
padlých poklopů a  vpustí kanali-
začních řadů vyfrézováním otvoru 

spárovou vykružovací pilou, vý-
měnu poškozených dílů či vyzved-
nutí a  následné uvedení povrchu 
komunikace do původního stavu. 

CERTIFIKÁTY

Správa a údržba silnic Pardubic-
kého kraje je držitelem hned tří 
certifikátů ISO, a to konkrétně ří-
zení kvality, bezpečnost práce či 
systém environmentálního ma-
nagementu. „Získali jsme také 
velmi dobrý rating agentury Mo-
ody´s a celou řadu dalších cen. 
Procházíme velmi dobře i různý-
mi audity a hodnoceními. Nechci, 
aby to znělo příliš vychloubačně, 
ale myslím, že se Správa a údrž-
ba silnic Pardubického kraje za 
těch patnáct let posunula velmi 
daleko a že patří mezi úspěšné 
firmy,“ dodává ještě ředitel Sprá-
vy a údržby silnic Pardubického 
kraje Miroslav Němec.

www.suspk.cz, info@suspk.cz
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Správa a údržba silnic Pardubického kraje nabízí 
své služby městům a obcím, ale i firmám
Hlavní činností Správy a údržby silnic Pardubického kraje je 
především zajištění zimní a letní údržby silnic v Pardubickém 
kraji včetně jejich součástí a příslušenství. To jsou například 
mosty, propusty, opěrné zdi, bezpečnostní zařízení, odvodňo-
vací systémy, silniční doprovodná zeleň atd. Kromě toho se ale 
věnuje i tzv. ekonomické – doplňkové činnosti, kdy se příspěv-
ková organizace kraje chová jako každá jiná obchodní společ-
nost.  Nabízí své služby i obcím, městům a dalším subjektům. 
Do rozpočtu Správy a údržby silnic Pardubického kraje to při-
náší další potřebné finanční prostředky.

Zřízení vodorovného značení je jednou ze služeb v rámci hospodářské obchodní činnosti krajských silničářů.

Letiště Pardubice
3. a 4. června 2017

www.aviatickapout.cz
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Letiště Pardubice
3. a 4. června 2017

Zavedli pytlový sběr a jsou 
z nich skokani roku. To je 
příběh obce Přestavlky

Soutěž O Perníkovou popelnici 
je určená obcím v Pardubickém 
kraji, které soutěží v množství 
vytříděného odpadu. Vyhlašo-
vatelé – Autorizovaná obalo-
vá společnost EKO-KOM, a.s., 
a Pardubický kraj – chtějí jejím 
prostřednictvím motivovat 
obce ke zvýšení třídění odpadů. 
Současně jsou obce hodnoceny 
v rámci kolektivních systémů 
ELEKTROWIN, a.s., a ASEKOL, 
a.s., v rámci zpětného odběru 
elektrozařízení. A že motivace 
obcí je úspěšná, potvrzují i vý-
sledky desátého ročníku sou-
těže O perníkovou popelnici 
za rok 2016. „Pardubický kraj 
stojí za soutěží obcí od samého 
začátku. Jejím cílem je i dodr-
žení podmínek oběhového hos-
podářství. Mnohem více mě ale 
těší, že čím dál více obcí sběru 
tříděného odpadu věnuje po-
zornost a že jim záleží nejen 
na finanční odměně, ale přede-
vším na tom, aby žili v čistém a 
krásném prostředí. A je zajíma-
vé sledovat, že čím menší obec 
je, tím větší pozornost tříděné-
mu odpadu věnuje,“ komento-
val soutěž radní Pardubického 
kraje zodpovědný za životní 
prostředí a zemědělství Václav 
Kroutil.

NEJLEPŠÍ OBCE

V kategorii nejmenších obcí do 
300 obyvatel nově kraluje obec 
Plch, která je také absolutním ví-
tězem jubilejního ročníku soutě-
že. Každou třetí středu v měsíci 
sváží tříděný odpad formou pyt-
lového sběru. S finanční od-
měnou za vítězství v soutěži si 
každoročně vědí rady v Horních 
Ředicích. I v tomto ročníku totiž 
obec ve své kategorii od 300 do  
2 000 obyvatel zvítězila stejně 
jako vloni. Finanční výhru vždy 
věnují do dalšího zkvalitňování 
systému sběru tříděného odpadu. 
„Díky loňské výhře jsme rozšíři-
li možnosti ukládání bioodpadu, 
v obci jsme instalovali tři kontej-
nery. Zpevnili jsme také stávající 
plochy pro sběr bio a dřevěného 
odpadu. A také jsme nakoupili 
nádoby na objemný odpad,“ vy-
jmenovává poslední investice sta-
rosta Horních Ředic Jiří Kosel. 
Za Horními Ředicemi se umís-
tily obce Choteč a Staré Hradiš-
tě, opět stejně jako v předchozím 
ročníku soutěže.
V kategorii měst a obcí nad 
2 000 tisíce obyvatel své vítězství 
obhájilo město Třemošnice, stej-
ně jako Sezemice obhájily místo 
stříbrné. Na třetí pozici ale došlo 

k výměně, když Litomyšl vystří-
dal Letohrad. 
Největší posun v množství vy-
tříděného odpadu udělali v obci 
Přestavlky nedaleko Hrocho-
va Týnce, a to o úctyhodných  
360 míst. „Předtím jsme měli 
v obci tři plastové nádoby. Ty 
tam zůstaly, ale začali jsme lidem 
zdarma rozdávat i pytle, a to je 
pro občany pohodlnější. Stačí vy-
nést pytel před dům,“ popisuje 
cestu k úspěchu starostka obce 
Marta Šafaříková. 

ASEKOL a ELEKTROWIN

V rámci soutěže Perníková po-
pelnice své ceny udělují také 
kolektivní systémy ASKEKOL 
a ELEKTROWIN. V systému 
ASEKOL v jednotlivých kate-
goriích obcí zvítězily obce Mo-
ravany, Proseč a Žamberk, což 
až na výjimku kopíruje výsled-
ky předchozího ročníku. V ka-
tegorii nad 5 000 obyvatel totiž 
žamberečtí vystřídali Moravskou 
Třebovou. Speciální odměnu spo-
lečnosti ASEKOL získala obec 
Svídnice. 
Kolektivní systém ELEK-
TROWIN v kategorii do 2 000 
obyvatel ocenil obec Sobětu-
chy, nad 2 000 obyvatel obhájilo 
město Proseč. Skokanem roku 
se stala již zmiňovaná Třemoš-
nice, která dosáhla nejvyššího 
procentuálního meziročního 
nárůstu sběru velkých a malých 
spotřebičů.

Jubilejní desátý ročník soutěže obcí v třídění odpadů O perní-
kovou popelnici zná své vítěze. Tím absolutním je malá obec 
Plch s pouhou stovkou obyvatel, skokanem roku pak jen o něco 
málo větší Přestavlky. Z výsledkové listiny nezmizely ani Horní 
Ředice, které ve své kategorii berou zlato už počtvrté za sebou. 



DOPRAVNÍ NOVINY
PARDUBICKÉHO KRAJE

Největší dopravní projekt DEN DOPRAVY ČR 2017 
oslavil pětileté jubileum

Tradice Dne dopravy vznikla 
v roce 2013, kdy nezisková orga-
nizace Společnost Jana Kašpa-
ra zrekonstruovala zchátralou 
hrobku pardubického rodáka a 
průkopníka aviatiky Ing. Jana 
Kašpara, a ku příležitosti 130. vý-
ročí jeho narození.  V průběhu 
let se program rozšiřoval a Den 
dopravy vzpomínal i další za-
kladatele dopravy. „Své nezpo-
chybnitelné místo mezi nimi má 
zcela jistě aviatik Jan Kašpar, 
který 13. května 1911 uskutečnil 
svůj slavný přelet z Pardubic do 
Velké Chuchle. Jsem přesvěd-
čený, že tradiční Den dopravy 
bude znovu důstojnou vzpomín-
kou nejen na tohoto významného 
českého letce, který se právem 
řadí mezi nejslavnější pardubic-
ké rodáky, ale také na další za-
kladatele dopravy,“ říká hejtman 
Pardubického kraje Martin Neto-
lický. 

DOPRAVA JE JEDNIČKA

Dnes je ze Dne dopravy největ-
ší národní dopravní projekt, který 
nejenže připomíná osobnosti v do-
pravě, ale propaguje rozvojové pro-
jekty v tomto oboru. „Doprava je 
v Pardubicích stále číslo jedna. Ať 
je to řešení obchvatů, rozvoj letiš-
tě nebo výstavba nových terminálů 
pro městskou a později i regionál-
ní autobusovou dopravu. Nebojím 
se říci, že Pardubice patří mezi ta-
houny ve strategii chytrých měst 
a chytrého řízení dopravy,“ je pře-
svědčen primátor města Pardubic 
Martin Charvát. Náměstek hejtma-
na Pardubického kraje pro dopravu 
Michal Kortyš k Pardubicím při-

pojil i další místa, která jsou dnes 
v oboru dopravy na světové špič-
ce – třeba autobusy vyráběné ve 
Vysokém Mýtě a Dolní Dobrouči 
nebo radary z Pardubic kontrolují-
cí provoz na mnoha světových leti-
štích. „S velkou nadsázkou bychom 
mohli říci, že kdyby chtěl Den do-
pravy pořádat jiný kraj a jiné město, 
byl by to skoro důvod k válce,“ ne-
bojí se říci Michal Kortyš.

AVIATICKÝ FESTIVAL

Pardubický kraj je označován 
za region dopravy a Pardubice 
za dopravní křižovatku a hlav-
ní město dopravy naší země. 
S touto vizí pracuje především 
projekt Dopravní festival, který 
rozvíjí podporu významných do-
pravních projektů regionu a pro-
pojuje i dopravácké akce, tedy i 
Den dopravy. Pořadatel Dne do-
pravy – nezisková Společnost 
Jana Kašpara spolupracuje také 
s dalšími pořadateli význam-
ných dopravních akcí, například 
se Sdružením Aviatické pouti. 
„Rádi bychom vytvořili ‚Avia-
tický festival‘. Chceme, aby celé 
rodné město Jana Kašpara žilo 
bohatým programem a prožíva-
lo tu pravou aviatickou atmosfé-
ru od květnového Dne dopravy až 
do Aviatické pouti, která se na 
pardubickém letišti koná první 
červnový víkend,“ přibližuje další 
vizi předseda Společnosti Jana 
Kašpara Jiří Kotyk. 

DAR NA SOCHU

A právě na letošní Aviatic-
ké pouti chce Společnost Jana 

Kašpara oficiálně ukončit i pro-
jekt Dar na sochu Jana Kašpara, 
který zahájila při loňském roč-
níku Dne dopravy. Socha Jana 
Kašpara již stojí na třídě Míru 
na místě bývalého hotelu Vesel-
ka, kde se slavný aviatik naro-
dil.

VÝCHODOČESKÁ DOPRAVA

Letos se v rámci Dopravního fes-
tivalu poprvé Pardubice propoju-

jí i s Hradcem Králové. Konkrétně 
v rámci Dne dopravy to bude pro-
střednictvím tématu cyklisti-
ky. Rok 2017 totiž připomíná 
200. výročí jízdního kola a Den 
dopravy chce proto mimo jiné 
pomoci realizaci projektu Cyk-
lostezky mechu a perníku pro-
pojující právě obě východočeské 
metropole. A navíc na Dnu do-
pravy oba kraje oficiálně zaháji-
ly nový projekt VÝCHODOČESKÁ 
DOPRAVA. „Oba kraje mají v ob-

lasti dopravy stejné zájmy. Usilují 
o co nejlepší a nejrychlejší propo-
jení svých metropolí, mezi nimiž 
denně dojíždí tisíce občanů za 
prací, vzděláním i kulturou,“ po-
tvrzuje 1. náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje Martin 
Červíček a dodal: „Den dopravy 
je ukázkou toho, jak bychom měli 
nakládat s odkazem našich vý-
znamných rodáků, ať už společ-
nosti prospěli v jakémkoli oboru 
lidské činnosti.“

DEN DOPRAVY ČR 2017 se za pět let své existence stal největším do-
pravním projektem v České republice. Z původně regionální akce se stal 
prestižní národní projekt, který se již několik let koná pod záštitou vý-
znamných osobností včetně prezidenta České republiky Miloše Zemana. 
Letošní jubilejní ročník připomene nejen aviatika Jana Kašpara a další 
zakladatele dopravy v českých zemích, ale všímá si i 200. výročí jízdního 
kola. A to slibuje zajímavý program. 

Vláda slíbila poslat do Pardubického kraje peníze na 
výstavbu přivaděčů k dálnici D35 

Vláda ČR slíbila do regionu 
poslat peníze na stavbu dál-
ničních přivaděčů a obchva-
tů menších obcí. Vyplývá to 
z aktualizace memoranda 
mezi Ministerstvem dopra-
vy ČR a Pardubickým kra-
jem o vzájemné spolupráci 
při přípravě a realizaci dál-
nice D35 v celé trase a souvi-
sejících investic na silniční 
síti. „Co to znamená? Že náš 
Pardubický kraje získal po 
několikaleté práci a těžkém 
vyjednávání poukázku na 
2,7 miliardy státních peněz 

na výstavbu přivaděčů k dál-
nici, na opravy svých silnic 
a menších obchvatů obcí,“ 
komentoval memorandum 
poslanec a místopředseda 
Hospodářského výboru Po-
slanecké sněmovny Martin 
Kolovratník, který je součas-
ně i předsedou Spolku pro 
výstavbu dálnic D35 a D43. 

INVESTICE PŘEDEVŠÍM
NA ORLICKOÚSTECKU

Většinu přivaděčů k dálni-
ci D35 realizuje stát prostřed-

nictvím Ředitelství silnic a 
dálnic ČR na silnicích I. třídy, 
některé komunikace jsou ale 
ve vlastnictví Pardubické-
ho kraje. Zmiňovaná finanční 
částka je určena na „staveb-
ně-technické“ změny na pěti 
silnicích, které budou sloužit 
jako přivaděče k dálnici D35. 
Nejen že tyto peníze zajistí 
kvalitnější komunikace, ale 
ulehčí také obcím od náklad-
ní dopravy. Investovat se bude 
především na Orlickoústecku, 
kraj plánuje obchvaty Dašic 
a Rokytna, dále výstavbu sil-
nice z Vysokého Mýta na 
Choceň a Žamberk a zmoder-
nizuje silnice mezi Litomyšlí 
a Českou Třebovou a přes Tý-
nišťko na Choceň a Králíky. O 
pravidlech čerpání bude jed-
nat Pardubický kraj přímo na 
Ministerstvu dopravy ČR.

HARMONOGRAM
VÝSTAVBY 

Původní memorandum o stav-
bě dálnice D35 podepsal Par-
dubický kraj se zástupci vlády 
ČR už v roce 2006. Tehdejší 
ministr dopravy Milan Šimo-
novský byl tehdy přesvědčen, 
že celá D35 (R35) bude hoto-
vá do konce roku 2014. Bylo 
to v době, kdy vláda slíbila za-
platit přivaděče k dálnici D35 
v případě, že se Pardubický 
kraj rozhodne jít tzv. jižní va-
riantou trasování D35. Podle 
Spolku pro výstavbu dálnic 
D35 a D43 jsou aktuálně nej-
blíže zahájení výstavby první 
dva úseky dálnice D35 na trase 
Opatovice nad Labem – Časy – 
Ostrov. „První dva úseky jsou 
téměř kompletně připrave-
ny k zahájení stavby. V těchto 

dnech Ředitelství silnic a dál-
nic žádá o udělení stavebního 
povolení a na začátku června 
bude vypsáno druhé kolo vý-
běrového řízení na dodavatele 
stavby. V rámci druhého kola 

budou osloveni s návrhem na 
podání konkrétní nabídky již 
pouze úspěšní uchazeči z kola 
prvního,“ popisuje současnou 
situaci poslanec a předseda 
spolku Martin Kolovratník.

Dálnice D35, dříve označovaná jako R35, je nekonečným pří-
během. O její výstavbě protínající Pardubický kraj se mluví 
už desítky let. Prozatím ale řidiči můžou využívat jen pár 
stovek metrů – od dálnice D11 do Opatovic nad Labem. Další 
úseky se sice staví, jinde probíhají archeologické průzkumy 
a na dalších místech Ředitelství silnic a dálnic ČR vykupu-
je pozemky. Teď přišla do Pardubického kraje dobrá zpráva. 

Aviatik Jan Kašpar je tváří projektu DEN DOPRAVY ČR už popáté.

Pardubický kraj získal od státu poukázku na 2,7 miliardy stát-
ních peněz, říká poslanec Martin Kolovratník.
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DEN DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
Řady zakladatelů dopravy rozšířil průkopník cyklistiky Vincenc Chomrák
Hold vzdaly Pardubice i Janu Kašparovi

JAN KAŠPAR

Oslavy DNE DOPRAVY zača-
ly tradičním pietním aktem na 
pardubických Městských hřbi-
tovech u hrobky Kašparovy 
rodiny. Sešla tu opět řada vý-
znamných hostů a svou úctu 
svému předchůdci vyjádřili 
i vojenští piloti. Samotný akt 
totiž začal průletem armád-
ních stíhacích letounů JAS 39 

Gripen. Mezi samotnými hosty 
byli představitelé města Par-
dubic a Pardubického kraje, 
ale také místopředsedkyně 
Senátu České republiky Milu-
še Horská či vyslanec prezi-
denta České republiky Miloše 
Zemana Zdeněk Žák, který do 
Pardubic přivezl prezidentovu 
zdravici. V ní prezident mimo 
jiné vyzval ke společnému po-
zitivnímu nátlaku na vládu a 

zákonodárce s cílem co nejví-
ce zjednodušit podmínky pro 
rychlou, levnou a kvalitní vý-
stavbu dopravní infrastruk-
tury. „Příkladem budiž právě 
průkopník české aviatiky  
Ing. Jan Kašpar. Poněkud se 
ovšem obávám, že pokud by 
dnes chtěl realizovat svůj slav-
ný let, pro byrokracii a zelené 
fanatiky by jeho letadlo ne-
vzlétlo. Každému, kdo přispěje, 
byť malým dílkem, k tomu, že 
se výstavba české dopravní in-
frastruktury pohne, chcete-li, 
vzlétne k rozvoji, děkuji,“ vzká-
zal mimo jiné prezident Miloš 
Zeman. 
Právě prezident a spolu s ním 
i předsedové Senátu a Posla-

necké sněmovny, ministři do-
pravy a průmyslu a obchodu, 
hejtmani Pardubického a Krá-
lovéhradeckého kraje, jejich 
náměstci pro dopravu a pri-
mátor města Pardubice, pře-
vzali nad letošním projektem 
svou záštitu. 

VINCENC CHOMRÁK

Druhou částí slavnostního 
aktu bylo nejen zastavení na 
místech posledního odpočin-
ku dalších velikánů dopravy, 
jako byli Jan Perner, Eugen 
Čihák či baron Artur Kraus, 
ale také symbolické uvedení 
Vincence Chomráka mezi za-
kladatele dopravy. Toto jméno 

bylo v posledních letech po-
zapomenuto, přestože právě 
Chomrák patřil mezi výrazné 
průkopníky cyklistiky a mo-
torismu. Dokonce jako vůbec 
první člověk v Rakousko-
-Uhersku založil v roce 1910 
v Pardubicích autoškolu. A 
kdy jindy si na nadšeného cyk-
listu vzpomenout než v roce  
200. výročí jízdního kola. 
„Vincenc Chomrák už jako 
mladík obdivoval cyklisti-
ku, nejprve na ‚kostitřasu‘ a 
posléze i na modernějších 
velocipedech absolvoval ne-
uvěřitelně náročné cesty po 
Evropě. V rodných Pardubi-
cích založil v lesíku za Duklou 
první hliněnou klopenou cyk-

listickou dráhu, na které se 
v roce 1889 jely první meziná-
rodní závody. Byl i nadšeným 
automobilistou, majitelem au-
toškoly a soudním znalcem 
v oboru automobilismu,“ ve 
stručnosti připomíná Chomrá-
kův život předseda Společnos-
ti Jana Kašpara historik Jiří 
Kotyk.
Vincence Chomráka na Měst-
ských hřbitovech připomí-
ná pamětní deska věnovaná 
„Zmizelým Pardubákům“. Ta 
byla nedávno odhalena na 
zvláštním pietním místě tři-
nácti významným osobnos-
tem, jejichž místa posledního 
odpočinku za různých okol-
ností zmizela. 

Výročí narození pardubického rodáka a průkopníka české 
aviatiky Jana Kašpara je už popáté důvodem k oslavám DNE 
DOPRAVY. Projekt, který začal rekonstrukcí Kašparovy hrob-
ky v roce 2013, se postupně rozrostl do největšího národního 
dopravního projektu. Připomíná hned několik zakladatelů do-
pravy v českých zemích, jejichž řady letos rozšířil další Par-
dubák - průkopník cyklistiky a motorismu Vincenc Chomrák. 

Dvě stě let jízdního kola slavil pardubický DEN DOPRAVY

DEN DOPRAVY tak spojil hned 
několik výročí dohromady. 
Tato akce se totiž už od roku 
2013 koná především jako 
oslava pardubického rodáka a 
průkopníka letectví Ing. Jana 
Kašpara. Ovšem postupně se 
k němu přidávali i další „za-
kladatelé dopravy v českých 
zemích“, mezi které byl v roce 

výročí jízdního kola uveden 
i Vincenc Chomrák. Další 
pardubický rodák, který byl 
průkopníkem cyklistiky a mo-
torismu. V roce 1910 pak v Par-
dubicích založil vůbec první 
autoškolu v Rakousko-Uher-
sku. A aby se kruh uzavřel, Jan 
Kašpar si u něj koupil nejen 
motocykl, ale i automobil.  

OSLAVY U KAŠPARA

Pardubická třída Míru, kde 
Společnost Jana Kašpara 
se svými partnery připra-
vila program pro širokou 
veřejnost, se tak zaplni-
la historickými i moderní-
mi jízdními koly. Nadšenci 
přijeli na dobových veloci-
pedech, Východočeské mu-
zeum zapůjčilo jízdní kola 
ze svých depozitářů a k vi-
dění zde bylo i speciální kolo 
Jana Kašpara. Program se 
konal u sochy tohoto aviati-
ka, která na třídě Míru stojí 
od konce minulého roku a 

která si už našla celou řadu 
svých fanoušků. V rámci 
loňského ročníku Dne do-
pravy byl právě tady zahá-
jen projekt DAR NA SOCHU 
JANA KAŠPARA a po celých 
dvanáct měsíců měli nejen 
pardubičtí občané a patrioti 
možnost věnovat dar na její 
realizaci. 

AVIATICKÁ POUŤ

Projekt bude ukončen až 
první červnový víkend na 
Aviatické pouti a vybrané 
dary budou potom předány 
městu Pardubice. „Rádi by-

chom, aby od dnešního dne 
až do Aviatické pouti město 
Pardubice žilo „kašparov-
skou náladou“. Oslovili jsme 
proto pardubické bary a re-
staurace, aby pro své zá-
kazníky vytvořili speciální 
Aviatické menu nebo Drink 
Jana Kašpara,“ říká předse-
da Společnosti Jana Kašpa-
ra Jiří Kotyk s tím, že Jan 
Kašpar byl bohém a návště-
vy barů mu nebyly cizí. 

VÝCHODOČESKÁ DOPRAVA

Letos poprvé se v rámci pro-
gramu Dne dopravy pro-

pojily obě východočeské 
metropole – tedy Pardubice 
a Hradec Králové, resp. Par-
dubický a Královéhradec-
ký kraj. Náměstci hejtmanů 
obou krajů pardubický Mi-
chal Kortyš a královéhra-
decký Martin Červíček 
oficiálně zahájili projekt s 
názvem VÝCHODOČESKÁ 
DOPRAVA. Ten v budouc-
nu spojí zajímavé doprav-
ní projekty Pardubického a 
Královéhradeckého kraje.  A 
jde nejen o propojení strate-
gických dopravních projek-
tů, ale i o informování široké 
veřejnosti.

Prvopočátky oblíbeného dopravního prostředku je třeba hle-
dat už v roce 1817, kdy Karl Drais sestrojil tzv. draisinu (drezí-
nu). Ta fungovala na principu dnešního dětského odrážedla. 
Šlapky kolo dostalo až v roce 1861 a od té doby šel technický 
pokrok rychle dopředu. Velociped se stal oblíbenou zálibou 
mnoha nadšenců, třeba i aviatika Jana Kašpara. I on tomuto 
dopravnímu prostředku propadl. 
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Letní dovolená a práva s ní spojená

Jedním z nejfrekventovanějších 
způsobů cestování českých ob-
čanů za letním odpočinkem je 
letecká přeprava. S neustálým 
nárůstem objemu cestujících je 
ale tento typ dopravy stále čas-
těji spojován s problémy zejmé-
na v podobě zrušení a zpoždění 
letů popřípadě se ztrátou a po-
škozením zavazadel. Na základě 
nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady č. 261/2004 disponují 
cestující v letecké dopravě mno-
hými právy v rámci tzv. evropské 
ochrany cestujících. Tato práva 
cestovatelům přísluší v případě, 
že odlétají z letiště, které se na-
chází na území členského státu 
EU, Islandu, Norska a Švýcar-
ska. Pokud letadlo vzlétá ze „třetí 
země“, tato práva náleží těm ces-
tovatelům, kteří cestují s doprav-
cem, který je držitelem licence 
vydané státem EU. Práva cestují-
cího se tak nevztahují na každou 
cestu letadlem občana EU. 
Jedním z největších problémů 
v průběhu našich letních dovole-
ných je v rámci letecké přepravy 
zrušení letu (tj. i přesunutí nás 
jako cestujících na jiný let, resp. 
přesměrování letadla do jiné cí-
lové destinace). V tomto případě 
má cestující právo buď na propla-
cení výdajů na zpáteční letenku 
na letiště jeho odletu, přesměro-
vání do původní cílové destinace 
v nejbližším možném termínu, 
resp. přesměrování na pozděj-
ší dobu po dohodě s dopravcem. 
Vedle těchto práv, která může ces-
tovatel uplatnit alternativně, tj. 
uplatněním jednoho práva ztrácí 
nárok na další, má rovněž právo 
na finanční kompenzaci v rozpě-

tí 250 – 600 eur. Konkrétní výše 
peněžité náhrady záleží na vzdá-
lenosti mezi odletovou a cílovou 
destinací, přičemž tato náhrada 
je přiznána i v případě, že let byl 
pouze opožděn, a to o tři hodiny a 
více oproti časovému údaji o pří-
jezdu do cílové destinace, který je 
uveden na letence. Je ale potře-
ba zdůraznit, že tato práva nená-
leží cestujícímu v případě, že byl 
o zrušení letu informován dva 
týdny před odletem, ke zrušení 
letu došlo z mimořádných důvo-
dů (špatné počasí) anebo mu byla 
nabídnuta náhradní přeprava po 
stejné trase v přibližně stejném 
čase jako původní let. 

PODOBNÁ PRÁVA
V AUTOBUSU

V případě zrušení, resp. zpoždění 
spoje disponuje cestující za spl-
nění podmínek podobnými právy 
i v rámci autobusové dopravy. 
Pokud je dálkový spoj (tj. více než 
250 km), na který je vytvořena 
místenková rezervace, opožděn 
na odjezdu o více než dvě hodi-
ny, resp. úplně zrušen, doprav-
ce jízdenku buď proplatí v plné 
výši, nabídne bezplatnou náhrad-
ní přepravu do cílové destinace 
v nejbližším možném termínu, 
popřípadě bezplatně dopraví ces-
tujícího do počátečního bodu 
jeho cesty, pokud z důvodu zpož-
dění nebo zrušení nemůže dále 
realizovat účel své cesty. 
V oblasti letecké přepravy další 
práva přísluší cestujícím rovněž 
v případě ztráty, poškození nebo 
zpoždění zavazadel. Za takto 
vzniklou situaci je odpovědný le-

tecký dopravce, který má tak po-
vinnost poskytnout peněžitou 
náhradu do výše 1 200 eur, při-
čemž za poplatek je možno žádat o 
vyšší limit této náhrady, tj. víc než 
1 200 eur. Cestující takto nejčastě-
ji činí, pokud jejich zavazadla obsa-
hují cenné věci. O náhradu škody 
lze zažádat prostřednictvím for-
muláře, který je potřeba vyplnit u 
konkrétního leteckého dopravce, a 
to ve lhůtě jednoho týdne. 

NÁHRADA RADOSTI 
Z DOVOLENÉ

Na základě transpozice směrnice 
Rady EU č. 90/314/EHS, posky-
tuje záruky v souvislosti s  dovo-
lenou i české vnitrostátní právo. 
Právo na náhradu tzv. újmy za 
zkaženou dovolenou, známou též 
jako náhrada radosti z dovole-
né, může jednotlivec uplatnit na 
základě § 2543 českého občan-

ského zákoníku. Takovéto právo 
konkrétní osobě vzniká ale pouze 
v případě, že pořadatel zájezdu ne-
splnil sjednané služby a svoje po-
vinnosti v souvislosti se zájezdem 
porušil tak významně, že došlo ke 
zmaření samotného účelu dovo-
lené. I z uplatnění těchto práv ale 
existují výjimky a pořadatel tak 
nebude odpovědný za zkažení do-
volené v případě, že újma vznikne 
v souvislosti s mimořádnými udá-
lostmi (špatné počasí), popřípa-
dě z důvodů činností třetí osoby 
(hluční spolubydlící na hotelu). 
V případě, že se na vaši dovole-
nou do zahraničí chystáte cestovat 
autem, rozhodně nezapomeň-
te na různou nejvyšší povolenou 
rychlost v rámci států EU, maxi-
mální povolené množství alkoho-
lu v krvi (v některých zemích EU 
nulová tolerance), ale i na povinné 
svícení v průběhu celého dne. Ve 
všech členských státech EU je po-

vinnost mít zapnuté bezpečnostní 
pásy a mít děti umístěné v autose-
dačkách. 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Na závěr není možno zapomínat 
ani na zdravotní pojištění v rámci 
členských států EU. Evropský prů-
kaz zdravotního pojištění (EPZP) 
je dokladem, který osvědčuje, že 
jste zdravotně pojištěni v někte-
rém členském státě. Ve většině 
případů se tento průkaz shoduje 
s „kartičkou“ vaší zdravotní po-
jišťovny. I v rámci systému evrop-
ského zdravotního pojištění však 
existují mnohá omezení. Na zá-
kladě EPZP máte nárok na poskyt-
nutí pouze nezbytné zdravotní 
péče, která nesnese odkladu do 
vašeho návratu domů, přičemž 
její rozsah je omezen na zdravot-
ní péči, na jakou mají nárok pojiš-
těnci země, ve které se nacházíte. 

V mnoha případech tak EPZP ne-
bude krýt výdaje na hospitalizaci, 
tj. pobyt ve všech zdravotnických 
zařízeních, a to i v případě, že jsou 
financovány z veřejných prostřed-
ků, výdaje na léky, popřípadě ná-
vštěvy zubních ordinací. 
Neustálé rozšiřování práv obča-
nů Unie na poli ochrany spotřebi-
tele je výsledkem práce Evropské 
unie v rámci posledního dese-
tiletí, která se tímto způsobem 
snaží snížit rovněž nerovnováhu 
ve vztahu dopravce vs. cestující, 
a to i cestou zvyšování povědo-
mí adresátů těchto práv, tj. i ces-
tovatelů o tom, na co mají, resp. 
nemají nárok na svých cestách do 
zahraničí. Často se totiž stává, že 
dopravce zneužije, že konkrét-
ní spotřebitel nezná svá práva a 
často tak snáší útrapy, za které 
by mu dle předpisů náležela mi-
nimálně peněžitá náhrada.

 Eva Bistárová

S příchodem letních měsíců přichází i plánování vytoužených 
dovolených. Bez ohledu na to, zda se chystáte cestovat k moři 
společně s rodinou, s přáteli vzít auto a procestovat Evropu, po-
případě nasednout na kolo a vyrazit na cyklovýlet do zahraničí, 
na základě předpisů Evropských společenství disponujete širo-
kou škálou spotřebitelských práv.

O podporu vzdělávání mají největší 
zájem města a obce

Jedná se o výzvy „Infrastruktura 
pro zájmové, neformální a celoži-
votní vzdělávání“ a „Infrastruk-
tura pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání (sociál-
ně vyloučené lokality)“. V přípa-
dě obou výzev jsou oprávněnými 
žadateli školy a školská zařízení 
v oblasti předškolního, základní-
ho a středního vzdělávání a vyšší 
odborné školy, další subjekty po-
dílející se na vzdělávacích aktivi-
tách, kraje, organizace zřizované 
nebo zakládané kraji, obce, orga-
nizace zřizované nebo zakládané 
obcemi, nestátní neziskové or-
ganizace, církve, církevní organi-
zace, organizační složky státu a 
příspěvkové organizace organi-
začních složek státu. Výzvy jsou 

zaměřeny na podporu rozvoje in-
frastruktury škol a školských za-
řízení, středisek volného času, 
domů dětí a mládeže, školních 
družin a školních klubů, vzdělá-
vacích a školících center a dalších 
subjektů podílejících se na reali-
zaci zájmového, neformálního a 
celoživotního vzdělávání. Podpo-
ra může být poskytnuta pouze 
ve vazbě na klíčové kompetence, 
mezi které je zařazena komunika-
ce v cizích jazycích, práce s digi-
tálními technologiemi, přírodní 
vědy, technické a řemeslné obory. 
Podporovány budou přístavby, 
nástavby a stavební práce spo-
jené s vybudováním infrastruk-
tury pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání nebo re-

konstrukce a stavební úpravy 
stávající infrastruktury, včetně 
zabezpečení bezbariérovosti, ale 
také nákup pozemků a staveb, 
pořízení vybavení budov a uče-
ben či pořízení kompenzačních 
pomůcek. Jako návod pro výběr, 
do které ze dvou výzev projekt 
přihlásit, připravilo ministerstvo 
mapu vyloučených lokalit. Z Ev-
ropského fondu pro regionální 
rozvoj je pro výzvy připraveno 
více než půl miliardy korun. 

ŠIROKÝ ZÁBĚR PROJEKTŮ

Žádosti v obou výzvách přijímalo 
ministerstvo od loňského listopa-
du do druhé poloviny dubna. Zájem 
byl mimořádný. O podporu se uchá-
zí celkem 186 projektů v celkové 
výši 1,6 miliardy korun. Projekty 
jsou předloženy napříč celou Čes-
kou republikou, od Aše až po Ost-
ravu. Spektrum zaměření projektů 
je přitom opravdu široké a zahrnu-

je záměry od uměleckého kovářství 
a historických řemesel až po rozvoj 
digitálních technologií a průmyslu 
4.0. V projektech jsou zahnuty ze-
jména modernizace odborných uče-
ben a laboratoří, nákup technického 
vybavení od měřících a laborator-
ních soustav až po robotické staveb-
nice a CNC stroje. Mezi žádostmi 
jsou ale také projekty například na 
vybudování environmentálních 
vzdělávacích center. 
Nejaktivnějšími žadateli jsou města 
a obce. Ty předložily k registraci pl-
ných 80 projektů a žádají za své 
organizace o podporu na rozvoj cen-
ter vzdělávání. Mezi zajímavými 
záměry je například projekt pod 
názvem „Od řemesla k počítači - 
tradiční řemesla a digitální tech-
nologie ruku v ruce“ z Police nad 
Metují či „Rekonstrukce budovy 
bývalé vodárny na učebny pro ne-
formální a zájmové vzdělávání“ ze 
Žďáru nad Sázavou. Sedmatřicet 
projektů pak předložily různé školy 

a školská zařízení a dalších devět 
je zaregistrováno od domů dětí a 
mládeže. Mezi těmito projekty je 
například „Multifunkční centrum 
zájmového vzdělávání“ v Českém 
Krumlově nebo projekt „Druži-
na plná zájmů“ v základní škole v 
Mníšku pod Brdy. V okruhu žada-
telů se nachází různé soukromé 
firmy a také neziskové organizace 
zabývající se oblastí vzdělávání a 
prací s dětmi a mládeží.

Nyní jsou všechny tyto projekty 
hodnoceny pracovníky Centra pro 
regionální rozvoj České republiky. 
Schválené projekty budou násled-
ně zveřejněny. I přes velký zájem ze 
strany žadatelů nebudou podle Ve-
roniky Vároši, ředitelky odboru ko-
munikace Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky, pravdě-
podobně další peníze z IROP alo-
kovány. 

Jana Bartošová

O evropské peníze na podporu infrastruktury pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání je mezi žadateli obrovský 
zájem. Především ze strany měst a obcí. Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj zaznamenalo trojnásobný převis žádostí ve dvou vý-
zvách zaměřených na podporu této infrastruktury. 
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New trains on tracks 
thanks to subsidies

The most successful Operational 
Programme in Slovakia breathes 
new life to transportation

In the last programming peri-
od, European subsidies helped 
to bring new trains on many re-
gional tracks, replacing obsole-
te railmotors and express trains. 
The number of modern trains 
should even increase thanks to 
Operational Programme Trans-
port II. In the last period, the 
programme focused especia-
lly on repairs of key roads and 
investments in railway trans-
port, especially in renovation 
of tracks, traffic junctions and 
stations. The 2014–2020 period 
brings a new option of funding 
modernisation and acquisition 
of new train sets, which should 
increase the passenger com-
fort even further. According 
to the original schedule from 
late 2016, several calls aimed at 
rolling stock modernisation pro-
jects were supposed to be at the 
finishing line now. The updated 
schedule for this year however 
shows that the first call, with the 
allocation of CZK 7.7 billion, will 
only be announced in June and 
the applicants will have a year to 
submit their projects. 
It seemed for some time that 
after the State rolling stock ren-
tal project was discarded the Re-
gional authorities would have 
almost CZK 11 billion at their 
disposal under the scheduled 
calls. But a spat has broken out 

between the Ministry of Trans-
port and the Regions. This is be-
cause the Ministry claims that 
European money can only go to 
trains operating on lines where 
the transporting company parti-
cipated in the competition. Ho-
wever, many Regions only have 
lines operated by the Czech Rai-
lways, a company which has re-
ceived money through a “direct 
award” and Minister Dan Ťok 
argues that this manner of se-
lecting contractors is no lon-
ger supported by the European 
Commission. This opinion is 
countered by an expert report 
commissioned by the Plzeň Regi-
on. According to the President of 
the Regional Council Josef Ber-
nard, the expert report indicates 
that direct awards are allowed 
and do not prevent utilisation 
of subsidies, which is documen-
ted by the examples of Poland, 
Slovakia and Hungary, among 
others. Presidents of the Regio-
nal Councils want to resolve the 
situation as soon as possible not 
only with the Government, but 
also directly with the European 
Commission. 
The fact that the stakes are high 
is documented by the obsolete 
trains operating on many tracks. 
Sometimes, passengers get into 
strange situations transferring 
from modern passenger trains 

bought with funds drawn from 
subsidies granted in the last pe-
riod to express trains that have 
witnessed several decades. This 
is the case in the Liberec Regi-
on, for example, where there are 
many modernised trains on the 
regional tracks, but the tracks 
from Liberec to Turnov, Semily, 
Pardubice and Česká Lípa or to 
Ústí nad Labem are still opera-
ted by old train sets. “We want 
to obtain new rolling stock using 
the European funds through the 
Ministry’s Operational Progra-
mme Transport 2014–2020”, 
says President of the Regional 
Council Martin Půta, confir-
ming the Regional Authority’s 
intention to tackle the situati-
on. He would like to introduce 
the new trains on the tracks by 
2019. However, this may not 
work out given the poor condi-
tion of the tracks – the Region 
may ultimately not receive any 
European funds from the Ope-
rational Programme Transport 
II for this reason. Other Regions 
want to replace obsolete train 
sets, too. This applies, for exam-
ple, to the Moravian-Silesian 
Region, where the rolling stock 
is 23 years old on average, and 
the Southern Moravia Region, 
which intends to purchase elect-
ric trains worth CZK 5.5 billion. 

Filip Appl 

Well-developed infrastructure 
and a high-quality public trans-
port are some of the basic indi-
cators of a developed country. At 
present day, we can’t even ima-
gine life without road networks, 
railway and public transport. 
Construction of new roads and 
reconstruction of the current 
ones is one of the priorities of 
the Slovak Government. For 
that reason, there exist a num-
ber of operational programmes 
within the European Union that 
focus on improving transporta-
tion in the Member States. The 
Operational Programme Inte-
grated Infrastructure is one of 
such programmes.
In this programming period, 
over 4.6 billion euros were allo-
cated to this operational progra-
mme. The current programme 
immediately follows the last pro-
gramming period, which was an 
exceptional success.
The most important projects 
include construction of high-
way sections D1 Budimír – Bi-

dovce and D3 Čadca Bukov 
– Svrčinovec, completion of the 
highway section D1 Hričovské 
Podhradie – Lietavská Lúčka, 
modernisation of tram tracks 
in Bratislava and Košice and the 
railroad project Púchov – Považ-
ská Teplá. Modernisation of two 
lock chambers in Gabčíkovo Wa-
terworks is the most important 
ship transportation project co-
-financed by the Operational 
Programme Integrated Infra-
structure. “Modernisation of 
the lock chambers will remove a 
permanent obstacle and secure 
above-standard operating pa-
rameters of the lock chambers, 
ensuring security and lasting re-
liability of their simultaneous 
usage,” said Arpád Ersék, the Mi-
nister of Transport. 
The Operational Programme 
Integrated Infrastructure is a 
major source of funds also for 
the Slovak rail transport. “The 
Operational Programme Inte-
grated Infrastructure gives us 
an opportunity to use Europe-

an funds to purchase rolling 
stock,” says Tomáš Kováč, the 
spokesperson of the Slovak 
Railway Company. “Within this 
European Operational Progra-
mme, we can apply with the 
“Rolling Stock Renewal” pro-
ject, where the approval pro-
cess is run by the European 
Commission bodies. We are cu-
rrently preparing the project 
for submission. It includes the 
purchase of 25 electric units 
and 21 diesel units for subur-
ban and regional transport in 
the Banská Bystrica and Žilina 
Regions. The estimated value 
of both contracts amounts to 
237 million Euros.” Both the 
inhabitants of Slovakia and 
tourists come into contact with 
projects implemented throu-
gh the Operational Programme 
Integrated infrastructure on a 
daily basis. Thanks in part to 
the European Union, Slovaks 
can travel faster, cheaper and 
comfortably. 

Tamara Peterková

Le nombre de trains neufs 
augmente, notamment grâce 
aux subventions
Au cours de la dernière période de programmation, les 
subventions européennes ont contribué à doter un cer-
tain nombre de sections ferroviaires régionales de nou-
veaux trains qui ont remplacé les vieux autorails et trains 
rapides, et le nombre de voitures modernes sur les voies 
devrait encore augmenter au cours des prochaines an-
nées. Cette mission relève du programme opérationnel 
Transport II. D’après le calendrier initial, établi à la fin de 
l’année dernière, plusieurs appels d’offres visant précisé-
ment les projets dans le cadre de l’objectif spécifique de 
modernisation du parc de véhicules de transport devaient 
s’achever en ce moment. Le calendrier actualisé pour 
2017 indique toutefois que le premier appel d’offres, pour 
un budget de 7,7 milliards de couronnes, ne sera lancé 
qu’à la fin du mois de juin et que les candidats à des sub-
ventions auront un an pour déposer leurs projets.
Pendant un temps, il a semblé que les collectivités régio-
nales pourraient utiliser les quelque 11 milliards de cou-
ronnes préparés dans les appels d’offres planifiés, une fois 
le projet de location de trains par l'État amorti. À la place, 
un conflit a éclaté entre le ministère des Transports et les 
régions. En effet, le ministère soutient que les fonds eu-
ropéens ne peuvent aller qu’aux trains circulant sur les 
lignes sur lesquelles le transporteur s’est porté candidat. 
Or, une expertise demandée par la région de Plzeň va à 
l’encontre de cet avis. Les présidents des régions veulent 
donc résoudre cette question le plus rapidement possible 
non seulement avec le gouvernement, mais aussi directe-
ment avec la Commission européenne.
Les régions jouent gros, les vieux trains en circulation sur 
de nombreuses sections le montrent bien. Il arrive par-
fois que les voyageurs soient confrontés à des situations 
étranges, par exemple lorsqu’ils passent d’un train mo-
derne acquis grâce aux subventions au cours de la période 
précédente, pour monter dans un train rapide vieux de 
plusieurs décennies. Tel est par exemple le cas dans la ré-
gion de Liberec, où de nombreux trains modernisés cir-
culent sur les sections régionales, alors qu’entre Liberec 
et Turnov, Semily, Pardubice et Česká Lípa ou encore Ústí 
nad Labem sont encore utilisés de vieux trains. « Nous 
voulons obtenir de nouvelles voitures en utilisant les 
fonds européens du programme opérationnel ministériel 
Transport 2014–2020 », indique Martin Půta, président 
de la région, confirmant ainsi l’intention de sa collectivité 
de faire quelque chose. D’autres régions souhaitent elles 
aussi remplacer les vieux trains. Par exemple la région de 
Moravie-Silésie, où le parc de véhicules est vieux de 23 ans 
en moyenne, ou celle de Moravie du Sud, qui s’apprête à 
acheter des trains électriques pour 5,5 milliards. 

Filip Appl 

Le programme opérationnel 
le plus fructueux en Slovaquie 
redore le secteur des transports

Un riche réseau d’infrastructures et des transports en 
commun de qualité sont l’un des indicateurs de base 
des pays développés. Dans le cadre de l’Union euro-
péenne, il existe plusieurs programmes opérationnels 
visant à l’amélioration du transport dans les États-
membres. L’un d’eux est le programme opérationnel 
Infrastructures intégrées. Au cours de la période de 
programmation actuelle, plus de quatre milliards six 
cent millions d’euros y ont été alloués.
Parmi les projets majeurs figurent la construction des 
sections de l’autoroute D1 Budimír – Bidovce et de l’au-
toroute D3 Čadca Bukov – Svrčinovec, l’achèvement 
de la section de l’autoroute D1 Hričovské Podhradie 
– Lietavská Lúčka, la modernisation des sections élec-
triques à Bratislava et à Košice et le projet ferroviaire 
Púchov – Považská Teplá. Au niveau du transport par 
bateau, le principal projet, cofinancé par le programme 
opérationnel Infrastructures intégrées, est la moderni-
sation de deux écluses du barrage de Gabčíkovo. Le pro-
gramme opérationnel Infrastructures intégrées est une 
source de fonds importante également pour le trans-
port ferroviaire en Slovaquie. « Nous sommes un candi-
dat légitime du projet ‘Rénovation du parc de matériel 
roulant’ avec le processus d’approbation par les insti-
tutions de la Commission européenne », explique le 
porte-parole de la Société ferroviaire slovaque, Tomáš 
Kováč. « Il prévoit l’achat de 25 unités électriques et de 
21 unités diesel pour le transport de banlieue et régio-
nal dans les régions de Banská Bystrica et de Žilina. La 
valeur estimée des deux commandes est de 237 mil-
lions d’euros ». Les Slovaques ainsi que les touristes 
sont chaque jour en contact avec les projets réalisés au 
moyen du programme opérationnel Infrastructures in-
tégrées. C’est notamment grâce à l’Union européenne 
que les Slovaques peuvent voyager plus vite, moins 
cher et plus confortablement. 

Tamara Peterková

Mehr neue Züge, auch durch 
Fördermittel
Im abgelaufenen Programmzeitraum haben europäische 
Fördergelder geholfen, neue Züge auf regionale Schienen 
zu bringen, um veraltete Motorwagen und Schnellzü-
ge zu ersetzen. In den kommenden Jahren sollen weite-
re moderne Wagen hinzukommen – mit Unterstützung 
durch das Operative Programm Verkehr II. Gemäß dem 
ursprünglichen Harmonogramm von Ende vergangenen 
Jahres hätten jetzt bereits mehrere Aufforderungen mit 
Ausrichtung auf Projekte im Rahmen des spezifischen 
Ziels der Modernisierung des Wagenparks abgeschlos-
sen sein müssen. Das aktualisierte Harmonogramm für 
dieses Jahr zeigt aber, dass die erste Aufforderung mit 
der Verteilung von 7,7 Mrd. CZK schließlich erst im Juni 
veröffentlicht wird und die Interessenten an diesen För-
dermitteln ein Jahr Zeit haben, um ihre Projekte einzu-
reichen.
Zeitweise hatte es den Anschein, dass die Bezirksselbst-
verwaltungen nach Verwerfung des Projekts einer staat-
lichen Zugvermietung fast 11 Mrd. CZK nutzen können, 
die im Rahmen der geplanten Aufforderungen bereit-
stehen. Stattdessen flammte aber zwischen dem Ver-
kehrsministerium und den Regionen ein Streit auf. Das 
Ministerium behauptet nämlich, dass europäische Gelder 
nur Züge auf Strecken erhalten können, für die ein Trans-
portunternehmen nach Wettbewerbskriterien ausge-
wählt wurde. Dem steht eine vom Bezirk Plzeň in Auftrag 
gegebene Expertise gegenüber. Die Bezirkshauptmänner 
wollen die ganze Sache schnellstmöglich nicht nur mit der 
Regierung, sondern direkt mit der Europäischen Kom-
mission klären.
Dass bei den Bezirken viel auf dem Spiel steht, belegen die 
veralteten Züge auf zahlreichen Strecken. Manchmal sind 
die Reisenden Zeugen der eigenartigen Situation, dass sie 
von einem modernen Personenzug, der aus Fördermit-
teln im Rahmen des abgelaufenen Programmzeitraums 
angeschafft wurde, in einen mehrere Jahrzehnte alten 
Schnellzug umsteigen müssen. Das ist beispielsweise im 
Bezirk Liberec der Fall, wo auf Regionalstrecken viele mo-
dernisierte Züge unterwegs sind, auf den Strecken aus Li-
berec in Richtung Turnov, Semily, Pardubice und Česká 
Lípa oder Ústí nad Labem hingegen immer noch alte 
Züge anzutreffen sind. „Neue Wagen möchten wir unter 
Nutzung von EU-Fördermitteln aus dem Operationellen 
Programm Verkehr 2014–2020 des Ministeriums an-
schaffen“, bestätigt die Absicht des Bezirks, hier tätig zu 
werden, Bezirkshauptmann Martin Půta. Veraltete Züge 
wollen auch andere Regionen ersetzen, beispielsweise der 
Mährisch-Schlesische Bezirk, wo das Durchschnittsalter 
des Fuhrparks 23 Jahre beträgt, oder der Südmährische 
Bezirk, der elektrisch betriebene Züge für 5,5 Mrd. an-
schaffen will.               Filip Appl 

Das erfolgreichste operationelle 
Programm in der Slowakei 
verleiht dem Verkehr neuen Glanz

Eine weitverzweigte Infrastruktur und ein gut funkti-
onierender Nahverkehr sind die Grundmerkmale einer 
entwickelten Region. Im Rahmen der Europäischen 
Union gibt es mehrere operationelle Programme, die auf 
die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in den Mit-
gliedsländern ausgerichtet sind. Eines davon ist das Ope-
rationelle Programm Integrierte Infrastruktur. In diesem 
Programmzeitraum wurden dafür mehr als 4,6 Mrd. EUR 
bereitgestellt.
Zu den bedeutendsten Projekten gehört der Bau der 
Autobahnabschnitte D1 Budimír – Bidovce und D3 
Čadca Bukov – Svrčinovec, die Fertigstellung des Au-
tobahnabschnitts D1 Hričovské Podhradie – Lietavská 
Lúčka, die Modernisierung von Straßenbahnstrecken 
in Bratislava und Košice sowie das Bahnprojekt Púchov 
– Považská Teplá. Das bedeutendste, aus dem Operatio-
nellen Programm Integrierte Infrastruktur mitfinanzier-
te Schiffsverkehrsprojekt ist die Modernisierung zweier 
Schleusenkammern der Talsperre Gabčíkovo. Das Ope-
rationelle Programm Integrierte Infrastruktur ist ein 
bedeutendes Finanzierungsmittel auch für den Bahnver-
kehr in der Slowakei. „Wir sind berechtigter Antragsteller 
des Projekts ‚Erneuerung des Fuhrparks von Eisenbahn-
schienenfahrzeugen‘ mit Genehmigungsprozess durch 
die Organe der Europäischen Kommission“, kommentiert 
der Pressesprecher der Eisenbahngesellschaft der Slowa-
kei Tomáš Kováč. „Sein Inhalt ist der Kauf von 25 elekt-
rischen Einheiten sowie der Kauf von 21 Dieseleinheiten 
für den Vorort- und Regionalverkehr in den Selbstverwal-
tungsbezirken Banská Bystrica und Žilina. Der voraus-
sichtliche Wert beider Aufträge beträgt 237 Mio. EUR.“ 
Mit den durch das Operationelle Programm Integrier-
te Infrastruktur realisierten Projekten kommen die Bür-
ger der Slowakei, aber auch Touristen täglich in Kontakt. 
Auch dank der Europäischen Union können die Slowaken 
nun schneller, preisgünstiger und komfortabler reisen. 

Tamara Peterková
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DEN DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 2017 VE FOTOGRAFIÍCH

Tradiční součástí Dne dopravy je pietní akt u hrobu Ing. Jana Kašpara.

Senát Parlamentu České republiky reprezentovala jeho místo-
předsedkyně Miluše Horská.

Předseda Společnosti Jana Kašpara Jiří Kotyk převzal od so-
chaře Františka Bálka soutěžní model sochy Jana Kašpara.

Den dopravy oslavoval nejen Jana Kašpara, ale také 200. vý-
ročí jízdního kola.

K vidění byla kola všech generací – od starých „kostitřasů“ až 
po nejmodernější biky.

Nejen o létání či cyklistice, ale i o krásných ženách byl dopro-
vodný program Dne dopravy v podání Kožešiny LS.

Za Pardubický kraj památku Jana Kašpara uctil náměstek 
hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Město Pardubice zastupovali náměstci primátora Jan Řehou-
nek a Jiří Rozinek.

Květiny jménem prezidenta ČR Miloše Zemana k hrobu prvního českého aviatika položil pre-
zidentův poradce Zdeněk Žák.

Mezinárodní airshowAviatická pouť www.aviatickapout.cz

HVĚZDY NA NEBI

Letiště Pardubice
3. a 4. června 2017
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Cestu do českotřebovské průmyslové zóny dostaví včas, 
kraj potom zakáže kamiony v obcích

Technický a kontrolní den přímo 
na stavbu svolali náměstek hejt-
mana Pardubického kraje zodpo-
vědný za dopravu Michal Kortyš 
společně se Správou a údržbou 
silnic Pardubického kraje. Kromě 
prohlídky a technické kontroly 
stavby, která řeší zlepšení průjezd-
nosti pod železničním koridorem 
v České Třebové, se diskutovalo i o 
problémech na objízdných trasách. 

HOTOVO BUDE
PŘED TERMÍNEM

„Stavba řeší průjezdnost kamio-
nů pod železničními mosty. Kvůli 
tomu musíme jít s vozovkou o se-
dmdesát centimetrů níže než do-

posud. Jedná s o komunikaci pod 
soustavou tří mostů, z nichž ten 
nejstarší je z roku 1959. Délka 
mostů je 750 metrů. A navíc je vše 
postaveno na navážce a nestabil-
ní podloží může dělat problémy. 
Přesto jde stavba podle plánu a i 
přes zdržení v zimních měsících ji 
stavební firma dokončí ještě před 
termínem,“ popisuje aktuální stav 
stavby ředitel Správy a údržby sil-
nic Pardubického kraje Miroslav 
Němec. 
Komplikovaná byla i samotná pří-
prava stavby, protože do ní zasa-
hovalo více subjektů. Muselo dojít 
k úzké spolupráci Pardubického 
kraje, města Česká Třebová, Správy 
železniční dopravní cesty (SŽDC), 

ale také Lesů České republiky, 
které jsou vlastníkem potoka, který 
stavbou protéká. Financování pro-
jektu je také kombinované – část 
prostředků byla uvolněna usnese-
ním vlády, další finanční prostřed-
ky byly alokovány SŽDC přes Státní 
fond dopravní infrastruktury. 

OBJÍZDNÉ TRASY TRPÍ

Kvůli zkapacitnění příjezdové ko-
munikace do průmyslové zóny bylo 
logicky nutné oblast uzavřít. Po ob-
jízdných trasách přes obce a na sil-
nicích II. a III. třídy ale jezdí mnohem 
více kamionů, než provozovatelé lo-
gistického centra deklarovali. Oby-
vatelé obcí, ale i samotné silnice trpí 

a přetížená nákladní doprava se na 
nich podepisuje. V březnu se dokon-
ce část vozovky na objízdné trase 
u rybníku Hvězda nedaleko Sema-
nína pod jedním z kamionů utrhla. 
Tyto komunikace jsou ve vlastnictví 
Pardubického kraje a ten si svůj ma-
jetek chce chránit. „Na opravy vozo-
vek na objízdných trasách budeme 
potřebovat minimálně 60 milionů 
korun. Obrátíme se na stát a bude-
me chtít alespoň polovinu nákladů 
získat ze státního rozpočtu,“ dodává 
Miroslav Němec. Na schůzce ovšem 
zazněl také příslib města Česká Tře-
bová, že i město se na opravách bude 
částečně finančně podílet. A kraj o 
podobném spolupodílu chce jednat i 
s firmami v průmyslové zóně. 

„S opravami objízdných tras začne-
me okamžitě, jakmile skončí stav-
ba pod železničním koridorem a 
budou-li dořešeny potřebné finanč-
ní prostředky. Rádi bychom to stihli 
ještě do konce letošního roku,“ pro-
zrazuje ředitel Správy a údržby sil-
nic Pardubického kraje Miroslav 
Němec. Poté bude Pardubický kraj 
usilovat i o to, aby byl vjezd náklad-
ním automobilům na opravené silni-
ce nižších tříd zakázán. V Semaníně 
chce kraj také zavést vysokorych-
lostní vážení kamionů. Situaci by 
také mohla řešit dálnice D35 včetně 
přivaděče směrem na Opatov, ale to 
zatím není na pořadu dne. Samotný 
obchvat města Česká Třebová bude 
nejdříve v roce 2023.                    (PR)

Stavba s oficiálním názvem „Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod 
železniční tratí v České Třebové“ patří v současnosti k největším projektům 
Pardubického kraje. Celková cena dosahuje jednoho sta milionu korun. I proto 
je pod drobnohledem krajské samosprávy. A zatímco vládne spokojenost nad 
dodržováním harmonogramu stavby, vrásky na čele dělá kraji stav objízdných 
tras. Jezdí tu mnohem více kamionů, než bylo dopředu deklarováno a tak Par-
dubický kraj chce podíl státu i města Česká Třebová na jejich opravách. 
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Kvůli průjezdnému profilu musí vozovka o více než půl metru níže.

Soustava tří tunelů měří 750 metrů. 
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