
ostrava _ olomouc: po dálnÍci Zahodinu
ostraua - ,,Jizďa po dáInici je
perfektní, i kdyŽ se vjednéjejí
části musí jet ještě s omeze-
ním' Je to pro tento region ob.
rovshÍ pŤínos,.. pochvaloval
si v ponděIí napojení Morav.
skoslezského kraje na dálnici
Dl jeden z ostravskych Ťidič
s tím' že z Prahy do ostravy
jel v neděli autem těsně pod
tŤihodiny.

Kolik času ušetŤíme díky
zprovoznění dvou chybějí-
cích sek dálnice mezi Bí.
Iovcem a HlatlkÝmi Životi-
cemi? Rozhoďli jsme se vy-
zkoušet jÍzdu po autostrádě z
ostravy do olomouce. Zpět
jsme pro srovnánÍ jeli po
,,staré cestě.. pŤes Lipník nad
Bečvou, Hranice, PŤíbor a

Mošnov. Z centra moravsko-
slezské metropole jsme vyjeli
včera krátce po deváté hodině
ďopolední a vzali jsme to smě-
rem na novf dáIniční pŤiva.
děč zvan1f Severni spoj.

Jizďa po dálnici je pŤíjem-
ná, provoz je stále velice ma.
llf. Po dvaceti minutách jsme
v BÍlovci u prvního ze dvou
čerstvě zprovozněn1fch ťrse-
k ', za dďších pět minut v
HladkÝch Zivoticích u dru-
ltého z nich, ktery je však za-
tím zprovozněnjen v polovič-
nímprofilu.

I jízda v omezené části dál-
nice osmdesátikilometrovou
rychlostí je ale plynulá, pro-
voz je zďe rovněŽ malÝ. Lepší
je to však na poslední části

.......

Po N0VÉM. Ostrava tÍetí největší město čn, je tÍuen napojena na dá!.
ničnísít Otestovali jsmcjak se po níjezdí. Foto: Deník/ PaveI Sonnek

dálnice stavěné poď označe-
ním D47. Zbytek cesty do
Olomouce jsme dojeli po
rychlostní komunikaci R35,
cestu jsme zvláďli pŤesně za
hodinu.

otáčÍme se a míŤime zpět
do moravskoslezské metropo.
le, tentokrát tak, jako by tady
dáIniceještě nebyla. Proto co
nejdŤíve sjíŽdÍme na okresnÍ
Qestu, která nás vede pŤes
Lipník nad Bečvou' Jeji stav
je zoufal1f' auto se s námi tŤe-
se. Za Lipníkem dáI na Hrani-
ce a Nov1f Jičín je to uŽ lepši,
pŤesto je v porovnánÍ s dálnicÍ
zdejší dvoupruh v obou s.mě.
rech bez stŤedov1fch svodidel
nejen pomalejší, ale i pocitově
nebezpečnějŠí. (map)


