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Anotace 
 

V této diplomové práci navrhuji uplatnění moderních trendů působících v silniční nákladní 

dopravě v České republice, které vycházejí z Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013. 

Díky analýzám faktorů ovlivňujících silniční nákladní dopravu a posouzení státní dopravní 

politiky ČR se zásadami Evropské unie vyplývají faktické strategické aspekty, které při 

realizování a implementování mohou přispět k celkovému zlepšení integrovaného 

dopravního systému v ČR a díky stimulaci rozvojového potenciálu se předpokládá 

vybavenost území takovou dopravní infrastrukturou, která bude uspokojovat kladené 

požadavky a vytvářet podmínky pro konkurenceschopnost České republiky a tím zvyšovat 

kvalitu prostředí nejen v životě občanů, ale také přispěje ke zvýšení zájmu zahraničních 

investorů nebo turismu. 

 

Klíčová slova: silniční nákladní doprava, dopravní politika 

 

 

 

Summary 
 

In this dissertation I propose use of modern trends occurring in road cargo transportation in 

the Czech Republic that results from transport policy of the Czech Republic for period 

from 2005 to 2013. Following factors analysis that affects road cargo transportation and 

examination of Czech state transport policy with European Union policy, there are factual 

strategic aspects resulting, which may, while executed and implemented, contribute to 

general improvement of integrated transport system in Czech Republic. It is also expected 

that thanks to the stimulation of development potential the facilities of the territory with 

such transport infrastructure, which will discharge posed claims and create conditions for 

competitive strength of Czech Republic will herewith increase quality environment not 

only in the people life but will also minister to increase an interest of foreign investors or 

tourism. 

 

Key words: road cargo transportation, transport policy 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

AGTC Dohody o dopravních sítích Evropské unie 

AMS Automatická monitorovací stanice 

CAS Collision Avoidance System 

ČR Česká republika 

ČVUT České vysoké učení technické 

e-CALL celoevropský systém tísňového volání 

EHS 

EK 

Evropské hospodářské společenství  

Evropská komise 

EU Evropská unie 

GEPARDI Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury 

HDP Hrubý domácí produkt 

ICC Inteligent Cruise Control 

IDS Integrovaný Dopravní Systém 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JIT Just-In-Time  

MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 

PPP Public Private Partnership 

RFID technologie zaměřující se na identifikaci, lokalizaci a komunikaci 

RTTI dopravní a cestovní informace v reálném čase 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SRN Spolková republika Německo 

TEMPO Trans-European intelligent transport systems projects 

TEN-T  Transevropské dopravní sítě 

VLC Veřejné logistické centrum 
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1. Úvod 
 

V současné době se u nás pojem silniční nákladní doprava obecně nepotýká s příliš 

pozitivním vnímáním, především z důvodu jejího neustálého narůstání a rozvoje v 

posledním desetiletí. Faktem zůstává, že tento způsob přepravy se díky efektivitě a 

flexibilitě v rozvoji pohybu zboží stal fenoménem v kontinentální přepravě zboží a hned 

tak ho něco nepředčí. Proto v posledních letech silniční nákladní doprava stále 

zaznamenává silný nárůst ve srovnání s ostatními druhy přeprav, kdy důležitým mezníkem 

se zde dá určit otevření hranic v Evropě pro rozvoj výměny zboží, a to především 

konzumního. Díky tomuto jevu se extrémně zvýšila poptávka po vnitrostátní i mezinárodní 

nákladní silniční přepravě, která je silnou ekonomickou motivací pro pohyb kapitálu a 

s tím přicházejí jak nové příležitosti tak i značná úskalí, jejichž vlivy se odrážejí 

v oblastech životního prostředí a ekologie, legislativně-právních, technických a dokonce i 

sociálních. Jen těžko se dá nalézt další odvětví s tak těžko předvídatelným vývojem jako je 

právě silniční nákladní doprava.  

V této práci bych chtěl zanalyzovat současnou situaci v silniční nákladní přepravě v ČR a 

zaměřit se na moderní trendy jejího vývoje. 

 

 

1.1. Cíl diplomové práce 
  

 Cílem této diplomové práce je analyzovat situaci v silniční nákladní dopravě v České 

republice s ohledem na získání ucelenějšího pohledu na současnou situaci a následně 

navržení uplatnění moderních trendů vývoje v kontextu se silniční nákladní dopravou. 

 

 

1.2. Diskuse o konceptu silniční nákladní doprava  
 

Silniční nákladní doprava se dá datovat k roku 1892, kdy byl Gottliebem 

Daimlerem zkonstruován první nákladní automobil. Od té doby postupně docházelo 

k zlepšování technologií a konstrukcí a průběžně se zvětšovala kapacita přepravovaných 
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nákladů kdy ve srovnání s jinými druhy dopravy se ta silniční stala konkurenčně velmi 

pružnou – uvádí lit. [4] 

Existuje nepřeberné množství teoretických konceptů a formulací pro definici 

nákladní dopravy, jedna z nich je uvedena v elektronické encyklopedii Wikipedie, 

Otevřená encyklopedie  „Nákladní doprava je souhrn úkonů, jimiž se uskutečňuje přeprava 

nákladu. Je to činnost spjatá s cílevědomým přemisťováním hmotných předmětů v 

nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech za použití různých 

dopravních prostředků a technologií.“ - lit. [4] 

Samotná silniční nákladní doprava by nemohla fungovat bez dopravní 

infrastruktury, která má stále prostor ke zlepšování. Mondschein a Uhlík z ČVUT popsali 

ve své analýze, že dopravní infrastruktura má veliký význam pro rozvoj ekonomiky a 

rychlou a kvalitní dostupnost jednotlivých regionů a zvyšování kvality života obyvatel a to 

jak v krátkodobém tak i střednědobém horizontu - lit. [5] 

Přibyl [2] uvádí „pokud nějaké dopravní nároky rostou nad úroveň kapacity 

komunikace vznikají fronty vozidel a doprava přestává být plynulou. Tento děj vzniká 

obvykle pomalu a zhoršuje se, pokud nejsou učiněna zásadnější opatření, jako například 

volba jiného režimu řízení či navigování části vozidel na jinou trasu.“ Což se opět 

projevuje na vlivu životní úrovně obyvatel a samotné infrastruktury.  

Z nepřeberného množství analýz tedy vyplývá, že silniční doprava patří mezi 

významné faktory ovlivňující hospodářství. Faktem zůstává, že se silniční nákladní 

doprava ve srovnání s jinými způsoby dopravy jako např. železniční nebo lodní řadí k těm 

dražším způsobům přepravy přesto nejvíce využívanou, a to díky její schopnosti 

operativnosti využívající flexibility a přizpůsobení se náhlým změnám času, destinace či 

obsahu přepravy.  

Samotná Evropská unie přikládá velký důraz na dopravní politiku, jak uvádí Balla, 

J. „Jednou ze společných politik založených již v Římské smlouvě o EHS je dopravní 

politika. Mezi její cíle patří mj. vytvoření společného dopravního trhu, odstranění 

ekonomických hranic pro dopravu mezi členskými zeměmi a zajištění rovného postavení 

dopravců na společném trhu, úprava podmínek hospodářské soutěže v této oblasti, ale také 

řešení některých sociálních aspektů zejména v dálkové dopravě“ – lit. [6] 
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2. Rozbor stavu v silniční nákladní dopravě v ČR po 
vstupu do Evropské unie 
  

Po vstupu České republiky do Evropské Unie došlo v silniční nákladní dopravě 

k velkému rozvoji především pak po tzv. „otevření hranic“, zobrazení aktuálních členských 

států  Evropské unie vidíme na obrázku 2-1. Poloha České republiky, která je situována 

téměř ve středu Evropy přispěla k tomu, že se Česká republika stala významným 

tranzitním mezníkem v rámci přepravy zboží po Evropě.  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 2-1 Členské státy Evropské unie – zdroj Wikipedie 

 

Zásadní změny nastaly především v operativní sféře, kdy se odstranily čekací doby na 

hranicích, zrušení legislativních operací typu vstupních povolení a celkově se zjednodušila  

průjezdnost Evropou především pro členské země. 

I přes relativně rozšířenou silniční infrastrukturu není Česká republika stále 

schopna se vyrovnat s nárůstem poptávky, která po vstupu do EU nastala. Jedna z prvních 

krizí se objevuje rok po vstupu ČR do EU, a to zavedením elektronického mýtného 

v Německu kdy  v souvislosti s tímto faktorem došlo z důvodu nárůstu nákladů 

k navyšování cen přepravy. Bohužel tento jev přispěl k zániku menších transportních a 

spedičních firem, které se nedokázaly podmínkami přiblížit velkým společnostem.   
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Elektronické mýtné se na dálnicích a rychlostních komunikacích v České republice 

zavedlo v roce 2007. Obrázek 2-2 zobrazuje dálnice, rychlostní silnice a silnice I.třídy, 

jejichž užití podléhá mýtnému. Možné výnosy z mýtného zatím nevyvažuje fakt, že po 

samotném zavedení mýtného se výrazně poukázalo na slabiny v systému, a to především 

v tom, že  řidiči kamionu využívali rychlostní silnice I.třídy a po zpoplatnění těchto silnic 

ujížděli na paralelní komunikace II. a III. třídy. Tento jev způsobil jakýsi krok zpět ve 

smyslu využívání obchvatů u měst, kdy těžká doprava opět vede středem města a tím 

zatěžuje obyvatele, kvalitu těchto komunikací a životní prostředí. 

 

 

 

Obr. 2-2 Dálnice, rychlostní silnice a silnice I.třídy, jejichž užití podléhá mýtnému -          

zdroj Ředitelství silnic a dálnic  

 

Po vstupu do Evropské unie se Česká republika zavázala uzpůsobit dopravní síť do 

stavu, který by byl akceptovaný EU vydanými Dohodami o dopravních sítích (AGTC), aby 

některé úseky dopravní infrastruktury na území ČR mohly být zařazené do tzv. 

multimodálních transevropských sítí TEN-T a tím aby mohly být napojeny země Evropské 

unie se střední a východní Evropou. Samotná výstavba silnic a dálnic probíhá velmi 
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intenzivně, aktuálně je v České republice přes tisíc kilometrů dálnic, ve srovnání se stavem 

k 1.1.2005 jich bylo pouhých 564km. Současný stav silnic a dálnic na území ČR ukazují 

obrázky 2-3, 2-4 a 2-5. Mezi roky 2005-2007 se zvýšil počet kilometrů dálnic o 

69kilometrů, k 1.7.2008 to bylo téměř o dvojnásobek v porovnání s rokem 2005. 

 

 

 

 

Obr. 2-3 Znázornění dálniční sítě v ČR k 1.7.2008 – zdroj ŘSD 
 

 

 

Obr. 2-4 Délka dálnic v ČR k 1.1.2005 – zdroj ŘSD 
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Obr. 2-5 Délka silniční a dálniční sítě v ČR k 1.1.2007 – zdroj ŘSD 

 

Přes veškeré pozitivní data týkající se nárůstu kilometrů dálnic a silnic I.třídy stále 

tak trochu zaostáváme za některými západními zeměmi Evropské unie např. s tzv. 

odpočívadly pro řidiče kamionu, protože přísná legislativa vyžaduje po řidičích nákladní 

dopravy pravidelné odpočinky, zákazy jízdy přes víkend (novela zákona č. 247/2000Sb) 

nebo pravidelné proškolování řidičů zaměřující se na pravidla, ale rovněž na bezpečnost 

silničního provozu a zajištění nákladu v některých z těchto bodů je ještě nutnost zlepšení.  

Jedním z dalších faktorů poukazující na krizovou situaci v České republice po 

vstupu do EU je image silniční dopravy, kdy na silnicích a dálnicích se stále více vyskytují 

zbytečné nehodové situace díky nákladní a kamionové přepravě. Chybí zde přísnější tresty 

za porušování pravidel silničního provozu, které by na ostatní řidiče působily preventivně. 

To může vyplývat také z faktu, že v ČR chybí řidiči kamionu a výchova a vzdělání těchto 

řidičů nákladní dopravy probíhá velmi povrchně ve srovnání s dřívějším způsobem 

výchovy a výuky řidičů, která probíhala minimálně dva roky v armádě nebo tři roky na 

odborné škole po absolvování  tříleté praxe pro možnost přechodu na vozidla nad 7,5tuny. 

Firmy tento nedostatek řeší najímáním řidičů především ze zahraniční, zvláště pak 

z nových členských států EU z Rumunska a Bulharska.- lit. [7] 

Logistika silniční nákladní dopravy je dnes natolik propracovaná a díky 

elektronizaci precizně evidovaná, že jiný druh dopravy může jen těžko konkurovat. Díky 

stále většímu (nebo alespoň udržujícímu se) trendu využívání nákladní silniční dopravy se 
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stále vylepšují podmínky v rozvoji silničních komunikací, budování přeskladovacích a 

skladovacích prostor uzpůsobené především pro těžkou techniku silničních souprav.  

Poptávka po kamionové dopravě rovněž způsobila boom v prodeji nákladních vozů 

a kamionu, které jsou stále více vylepšované a modernizované. Je kladen vysoký důraz na 

zlepšování v mnoha směrech – spolehlivost vozu, minimální provozní náklady, dlouhá 

životnost, nízká spotřeba pohonných hmot a v nemalé míře vybavenost a bezpečnost 

vozidla pro řidiče. Evropské normy totiž stále sledují aktuální trendy a tyto se snaží 

zavádět do procesu – především snižováním emisí nebo hlučnosti. 

V tabulce 2-1 analyzuji silné a slabé stránky, možnosti a hrozby silniční nákladní 

dopravy v České republice, které mohou přispět rozvoji a cílům silniční nákladní dopravy.  

 

Strenghts – Silné stránky Označení 
faktoru 

Dobře situovaná poloha ČR – v rámci Evropy (v samém srdci), výhodná 

poloha pro tranzitní využití 

S1 

Logistika, efektivita a propracovanost silniční nákladní dopravy 

s ohledem na rychlost a přesnost dodávání zboží. 

S2 

Dobře rozvinutá hustota silniční dopravní sítě v republice s dostatečným 

množstvím silnic I.třídy a její obslužnost v regionech 

S3 

Nové kilometry dálnic a silnic I.třídy pro využívání silniční nákladní 

dopravy 

S4 

Kvalitní vybavenost nových překladišť a skladišť pro kamionovou a 

nákladní dopravu. 

S5 

Weaknesses – Slabé stránky 

Stále slabá síť dálničních a silničních komunikací I. třídy v celé ČR W1 

Napojení dálnic a silnic I.třídy v rámci krajů je stále nedostatečné W2 

Nedostatečný technický stav silnic I.,II. i III. třídy a dálnic na některých 

úsecích 

W3 

Nedostatek obchvatů u velkých měst způsobuje značnou zátěž pro města W4 

Chybějící nebo nedostatečná vybavenost míst na dálnicích a silnicích 

I.třídy pro parkování kamionu a nákladní dopravy 

W5 

Z environmentálního hlediska příhraniční oblasti silně zatěžovány velmi W6 
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hustým provozem na silnicích I. a II.tříd. 

Stále velmi malé podílení se dopravních společností na nákladech a 

úhradách související s údržbou a výstavbou silničních komunikací 

W7 

Opportunities - Příležitosti 

Elektronické zpoplatnění dopravní infrastruktury O1 

Standardizace dopravní telematiky O2 

Aplikování telematických bezpečnostních systémů – eSafety O3 

Aplikování telematických systému snižujících emise O4 

Aplikování telematických systémů vztahujících se k intenzifikaci 

kapacity silničních komunikací 

O5 

Výstavba obchvatů, dálnic a silnic I.třídy přinese ulehčení velkým 

městům a obcím 

O6 

Zlepšení a zvýšení kapacity městských a obecních dopravních 

infrastruktur a sítí. 

O7 

Threats – Hrozby 

Stále se zvyšující množství skleníkového plynu CO2 produkující 

silniční nákladní doprava a tím celkové zhoršování environmentální 

sféry.   

T1 

S převažujícím trendem tranzitní země zhoršování životního prostředí v 

ČR 

T2 

Nezpřísněním legislativních podmínek (např.praxe řidičů) hrozí riziko 

snižování bezpečnosti na silnicích 

T3 

Nárůstem dopravy se stále zvyšující úseky trpící pravidelnými kolapsy a 

zácpami – Hl.m.Praha, Plzeň, Č.Budějovice aj. velká města ČR 

T4 

Tab.  2-1 Analýza SWOT 

 

K silným stránkám silniční dopravy v České republice se může zařadit dobře 

situovaná poloha ČR v souvislosti s tranzitním využitím (S1) což na druhou stranu může 

způsobit i hrozbu, kdy s převažujícím trendem tranzitní země se může významně zhoršovat 

životní prostředí (T2). Logistika, efektivita a propracovanost silniční nákladní dopravy je 

stále flexibilnější a přináší zjednodušování v komunikaci a přesnosti dodávaného zboží 
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(S2). K tomu napomáhá i dobře rozvinutá hustota silniční dopravní sítě v ČR 

s dostatečným množstvím silnic I.třídy (S3) a s tím související flexibilitu a obslužnost 

v regionech, naopak slabou stránkou, a to i přes významné rozšíření je stále slabá síť dálnic 

a obchvatů (W1,W2,W4) což může přinést možnosti v další výstavbě a rozvoji dálnic, 

silnic vyšší třídy a obchvatů u měst a obcí s vyšší frekvencí dopravy (O6,O7) toto 

napomůže i rozvoji TEN-T (trans-evropské dopravní sítě), která i přes významný nárůst 

kilometrů silnic, dálnic a s tím související vybavenost (S4,S5) není u nás stále ještě 

dostatečně dobudovaná – chybí klíčová silniční síť na kterou by byly napojeny oblasti a 

kraje (W2) nebo vybavenost pro parkování a odpočinek řidičů (W5).   Problémem není 

hustota silničních sítí, ale její technický stav, kvalita a rovněž tak hustota dříve 

postavených silnic I.,II. i III. třídy a dokonce i starších úseků dálnic (W3).  

Příležitosti se otevírají ve využívání ITS – inteligentních dopravních systémů především 

pak v zavádění a aplikování standardizace dopravní telematiky (O2),  bezpečnostních 

systémů eSafety (O3) nebo telematických systémů vztahujících se k intenzifikaci kapacity 

silničních komunikací (O5) to by mohlo být přínosem v tkvící hrozbě u nárůstu dopravy u 

stále se zvyšujících úseků trpícími pravidelnými kolapsy a zácpami především pak ve 

velkých městech ČR jako jsou např. Hl.m.Praha, Plzeň, Č.Budějovice aj. (T4). 

Slabinou v systému stále zůstává velmi malé podílení se dopravních společností na 

nákladech a úhradách související s údržbou a výstavbou silničních komunikací (W7) i přes 

příležitost v zavedení elektronického zpoplatnění dopravní infrastruktury tzv.mýtného (O1) 

stále ještě hodnoty zisku nepřevyšují vynaložené náklady na výstavbu a údržbu.  

Problémem, který není a zřejmě ani nebude hned tak vyřešen tkví v negativním působení 

silniční nákladní dopravy na životní prostředí, velký podíl na tomto faktoru má i fakt 

polohy České republiky a z toho vycházející trend tzv. „tranzitní země“ (T2). Svůj podíl na 

zhoršujícím se životním prostředí rovněž má nedostatek obchvatů u měst a obcí, celkový 

technický stav vozovek nebo stále chybějící nebo nedostatečná vybavenost míst na 

dálnicích a silnicích I.třídy pro parkování kamionu a nákladní dopravy (W3, W4, W5). 

Příležitostí jsou viděny v aplikování telematických systémů snižujících emise (O4) a stále 

zpřísňování norem a hodnot působících emise skleníkových plynů a jiných polutantů 

uvolňujících se do ovzduší v globálním hledisku. 
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3. Analýza faktorů ovlivňujících silniční nákladní dopravu 
České republiky 
  

 Na silniční nákladní dopravu působí mnoho faktorů, které komplexně ovlivňují její 

působení na společnost, životní prostředí nebo bezpečnost a současně se podílejí na jejím 

vývoji a rozvoji. V podkapitolách níže blíže specifikuji některé hlavní působící faktory. 

 

 

3.1. Dopravní infrastruktura v České republice a její strategie 
 

Dopravní infrastruktura se velkou měrou podílí na celkovém stavu a rozvoji země, 

odráží se v ní stav ekonomiky a celkové životní úrovně obyvatel.  

Nejen v České republice, ale v celé Evropské unii se obecně doprava zařazuje mezi 

významné problematiky, především pak v celkovém vnímání špatného stavu 

infrastruktury, kongesce (v EU se pohybuje kolem 2% HDP). Přestože stát významnou 

měrou přispívá na rozvoj silnic, dálnic a komplexně na dopravní infrastrukturu, z hlediska 

polohy v Evropě ještě Česká republika není zdaleka průjezdná horizontálně ani vertikálně. 

Aby se efektivně využilo finančních zdrojů pro výstavbu infrastruktury je zapotřebí znát 

zatíženost dopravních sítí a jejích nárůstů, protože náklady na výstavbu dopravních sítí a 

komunikací se odhadují v desítkách miliard Kč. Jenom pro rok 2009 se odhaduje, že státní 

fond dopravní infrastruktury vynaloží přibližně 12,5 miliardy Kč na výstavbu nových a 

rekonstrukci stávajících sítí, tyto náklady výrazně ovlivňují faktory jakými jsou např. 

hustota základní dopravní sítě, členitost terénu od něhož se dále odvozují mimoúrovňová 

křížení, sjezdy, odpočívadla, mosty, opěrné zdi či tunely, které se zařazují mezi nejdražší 

prvky ve výstavbě dálnic a silnic. Významně se na nákladech na výstavbu podílí 

legislativní předpisy, ale rovněž aktivity různých hnutí a iniciativ ze kterých vycházejí 

ochranná opatření především pro oblast životního prostředí, jedná se především o výstavbu 

protihlukových stěn nebo podchodů a nadchodů pro zvěř.  

Vzhledem k ne zrovna pozitivnímu vnímání, že se v České republice realizují výstavby 

silničních sítí mnohem dráž než v Evropě (např. jeden km dálnice E39 v Norsku se postavil 

přibližně za 250mil. Kč ve srovnání s podobně náročnou komunikací u nás na úseku D8, 

která vyšla na 660mil. Kč) se bude vyhlašovat určování limitních cen u veřejných soutěží 
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na dodavatele staveb dopravní infrastruktury. V České republice se investiční výdaje 

na dopravní infrastrukturu přibližně podílejí na HDP 1,8%, podle hodnocení Evropské unie 

by se v zemích s dopravní infrastrukturou jakou je ČR mělo vydávat alespoň kolem 2,5% 

HDP. Pro zlepšení dopravní politiky v ČR se vládou schválilo usnesení č. 882 ze dne 

13.7.2005, které představuje generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (dále jen 

„GEPARDI“), který se zaměřuje na efektivní řízení dopravní infrastruktury České 

republiky a jejímž globálním cílem je „zkvalitnit mobilitu osob a služeb tak, aby významně 

pomáhala přiblížit Českou republiku ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí 

Evropské unie“ uvádí lit. [8].  Obrázek 3 – 1 popisuje rozsah, hloubku a stručnou metodiku 

přípravy, shrnující postup přípravy a způsob implementace současného GEPARDI  
 

 

 

Obr. 3-1 Postup přípravy GEPARDI, rozsah, hloubka a stručná metodika přípravy  –  
zdroj MD ČR 

FINANČNÍ ANALÝZA ZDROJŮ 

PO ROCÍCH 2007-2013

ANALÝZA POTŘEB / PRIORIT 
INFRASTRUKTURY

ALOKACE ZDROJŮ
2007-2013

BALIČKY 
INFRASTRUKTURY

A, B, C, D (A1, A2 atd.)

PRAVIDLA 
ROZPOČTU

Určit pravidla rozdělování 
rozpočtu dopravy

PRIORITY MEZI 
VELKÝMI PROJEKTY

Vytvořit seřazený seznam 
priorit mezi významnými  

rozvojovými projekty  

Multi-kriteriální analýza (MKA)

1. Železnice

2. Silnice

1. Zařadit povinnosti / 
závazky

2. Rozdělit prostředky 
mezi baličky

OBSAH BALIČKÚ
Zjistit a určit potřeby, priority, 

povinnosti, náklady, 
připravenost

3. Zařadit velké 
prioritní projekty 

FAKTORY MKA
Evropský význam

zlepšení dostupnosti (MODEL)

územní význam, poptávka

úroveň saturace kapacity 
(MODEL)

dopad na udržitelné rozvoje

dopad na bezpečnost

dopad na ŽP a zdraví

technická naléhavost

náklady

proveditelnost

SCENÁŘE :

1. Velkorysá

2. Kompromisní

3. Restriktivní

STATNÍ ROZPČET

FNM

DOPRAVNÍ DÁŇ

GRANTY

ÚVĚRY

MÝTO

PPP atd.

SCENÁŘE :

1. Velkorysá

2. Kompromisní

3. Restriktivní
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Mottem GEPARDI je „Dopravní infrastruktura jako silný nástroj rozvoje národního 

hospodářství a posilování sociální soudržnosti při respektování environmentálních zásad“ – 

zdroj www.mdcr.cz 

GEPARDI jakožto jeden ze strategických dokumentů stanovuje na období 2007-2013 

následující priority (zdroj MD ČR – www.mdcr.cz): 

- priority rozvoje dopravní infrastruktury v ČR podle priorit dopravní politiky 

- priority významných projektů mezinárodního, státního a nadregionálního významu 

podle jejich socio-ekonomických účinností a naléhavostí 

- strategii reálného financování velkých projektů v období plánu podle jejich úrovně 

priority a závaznosti 

- rámec pro implementaci, monitorování a průběžné hodnocení plánu 

- doporučení pro celkový systém průběžného plánování a financování dopravní 

infrastruktury na národní úrovni 

Mezi konkrétnější priority plánu rozvoje GEPARDI se dá zařadit např.: 

- dostavba a napojení na síť dálnic EU dálničních sítí D5, D8, D3  

- Odlehčení hlavnímu městu výstavbou komplexního pražského okruhu a napojení 

na dálniční síť 

- Rozšíření dálnice D1 na šest okruhů 

- Z důvodu přetíženosti D1 se jako alternativa nabízí rychlá dostavba a využití D11 a 

R35  

- Zkvalitnění silnic II. a III. tříd  

 

Pro efektivní rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2007 – 2010 se požaduje, aby bylo do 

dopravní infrastruktury investováno 110 – 130 mld. Kč a pro roky 2011 – 2013 až 170 

mld.Kč. Při aplikování strategie GEPARDI vláda hodlá podporovat jednodušší legislativu 

tj. ve veřejném zájmu upřednostnění pravidel staveb, možnost účasti zdrojů z privátní 

sféry, dále pro náročné projekty využití půjčky z Evropské investiční banky nebo navýšení 

přídělu do Státního fondu dopravní infrastruktury ze současných 9,2% at na 48% . 

 

 Z globálního pohledu intenzita dopravy v České republice neustále stoupá. Tak 

například když se podíváme do historie na začátky využívání automobilového průmyslu 

jenom v roce 1920 bylo v Československu registrováno kolem 8,5 tisíc vozidel, v roce 
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1930 to už bylo kolem 68 tisíc registrovaných vozidel a o sedm let později téměř 

dvojnásobek 127 tisíc vozidel. Po pádu komunismu a otevření hranic se nárůst vozidel ve 

srovnání s počátkem osmdesátých let výrazně zvýšil téměř o 220 procent.  A v roce 2001 

se v České republice evidovalo přeš 4,5 milionu automobilů (přibližně 445 aut na 1000 

obyvatel). Dalším faktorem, který výrazně ovlivnil  dopravní infrastrukturu v ČR byl 

obrovský nárůst tranzitní dopravy, nákladní kamionové přepravy a k tomu všemu zvýšený 

zájem přijíždějících turistů a návštěvníků. Na takovou hustotu a intenzitu vozidel nebyly 

silniční komunikace připraveny, kapacita a kvalita silnic vyšších tříd a dálnic začala být 

nedostatečná a proto byla na místě nutnost výstavby rychlostních silnic, dálnic a obchvatů.  

Mezi problematické místa s dopravní zatížeností jednoznačně patří Praha, jenom na 

Jižní spojce denně projede přes 120 tisíc vozidel denně. Za hlavní dopravní tepnu v ČR je 

považována dálnice D1 na úseku Praha – Brno a  její prvenství v zatíženosti coby 

komunikace mimo obec, kterou denně projede průměrně až 30 tisíc vozů za den. Na úseku 

dálnice D1 Praha – Mirošovice se denní intenzita pohybuje dokonce z 45 až na 64 tisíc 

vozů za den. Dalším velmi zatíženým úsekem se považuje dálnice D5 na úseku Praha – 

Plzeň, kde se intenzita pohybuje od 24 do 30 tisíc vozů denně, v úseku Plzeň – Rozvadov 

je průjezdnost výrazně nižší. K dalším velmi zatíženým úsekům se řadí R46 Vyškov – 

Olomouc, R10 Praha – Turnov nebo celá trasa z Olomouce ve směru na Ostravsko. Mezi 

přetížené silnice I.třídy se zařazují např. I/3 ve směru do Českých Budějovic, I/11 do 

Hradce Králové aj. - pro srovnání s nejzatíženějšími silnicemi to bývá průměrně kolem 14 

tisíc vozidel denně. S ohledem na efektivní a plynulý provoz by bylo zapotřebí, aby se 

denní kapacita pohybovala kolem 10 tisíc vozů na silniční komunikaci denně.  

Nutno vzít v potaz, že plynulost projetých vozidel by se měla počítat na určitou 

dobu, protože např. na mezinárodních tazích je značná intenzita dopravy také v noci, 

kdežto na ostatních silnicích se nejvyšší průjezdnost eviduje především ve dne. Na 

intenzitě dopravy se podílejí také faktory, kdy se na úseku dané komunikace při průjezdu 

městem  intenzita i několikrát zvyšuje ve srovnání s jiným vzdálenějším úsekem dané 

silnice nebo faktor osídlenosti příměstských částí velkých měst (satelitní městečka) a 

mobility obyvatel, kdy téměř každý dospělý vlastní a využívá svého auta na dojíždění do 

zaměstnání za nákupy nebo volný čas, z toho důvodu se intenzita na těchto úsecích 

většinou nezaznamenává. O výstavbě dálnic, rychlostních silnic nebo víceproudých silnic 

nerozhoduje průměrná průjezdnost za 24 hodin, ale berou se v potaz hodnoty z denních 
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hodin, kde ovšem ani tyto faktory nejsou tou hlavní podmínkou k výstavbě, protože je 

nutno počítat s dalšími jevy jakými jsou např. využívání souběžných silnic v okolí nebo 

nasávací efekt.  

V tabulce 3-1 jsou zobrazeny hodnoty hustoty státních, regionálních silnic a dálnic 

kilometr silnice/dálnice na kilometr čtvereční a kilometr silnice/dálnice na tisíc obyvatel.  

 
 

 

Země 

Hustota státních a 

regionálních silnic 

Hustota dálnic 

 

km / km2 
km/ tis. 

obyvatel 
km / km2 km/ tis. obyvatel 

ČR             0,696 5,380 0,007 0,051 

Rakousko  * * 0,020 0,204 

SRN          0,615 2,663 0,034 0,146 

Belgie       0,457 1,354 0,057 0,168 

Francie 0,709 6,500 0,019 0,172 

Slovensko     0,144 1,311 0,006 0,056 

 

Tab.  3-1 Hustota silniční a dálniční sítě ve vybraných Evropských zemích – zdroj ŘSD 
 

 

3.2. Ekonomický pohled na silniční nákladní dopravu 
 

Silniční nákladní doprava má své specifické postavení především díky své 

dostupnosti, rychlosti, pohodlí a flexibilitě. Mezi přednosti silniční dopravy patří: úspora 

času a nákladů na blízké, ale i větší vzdálenosti, flexibilní časové rozmezí v možnostech 

jízdního řádu, možnosti přepravovat specifické náklady nebo např. možnosti přizpůsobení 

se času nebo nákladům. Do nevýhod silniční dopravy se dá zahrnout: závislost na silničním 

provoze, závislost na počasí, omezenost kapacity nakládky, vyloučení přepravy určitého 

druhu zboží nebo neexistující jízdní řády. 

 Z ekonomického hlediska  silniční nákladní doprava jednoznačně vede před 

přepravou zboží nebo osob po železnici nebo letecky. Porovnání uvádím v tabulkách 3-2 v 
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mezioborovém srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy a Tab. 3-3, kde jsou 

uvedeny základní údaje počtu přepravovaných osob. 

 
 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Přeprava věcí celkem (tis. tun) 523 249 551 511 565 365 560 037 554 994 565 708 

Železniční doprava 98 255 93 297 88 843 85 613 97 491 99 777 

Silniční doprava 414 725 447 956 466 034 461 144 444 574 453 537 

Vnitrozemská vodní doprava 1 907 1 277 1 275 1 956 2 032 2 242 

Letecká doprava 16 20 21 20 22 22 

Ropovody 8 346 8 962 9 192 11 305 10 875 10 131 

   

Přepravní výkon celkem (mil. 

tkm) 
58 953 64 796 63 459 61 396 69 304 67 463 

Železniční doprava 17 496 15 862 15 092 14 866 15 779 16 304 

Silniční doprava 39 036 46 564 46 010 43 447 50 369 48 141 

Vnitrozemská vodní doprava 771 509 409 779 818 898 

Letecká doprava 38 42 46 45 47 41 

Ropovody 1 612 1 820 1 902 2 259 2 291 2 079 

   

Průměrná přepravní 

vzdálenost celkem (km) 
112,7 117,5 112,2 109,6 124,9 119,3 

Železniční doprava 178,1 170,0 169,9 173,6 161,8 163,4 

Silniční doprava 94,1 103,9 98,7 94,2 113,3 106,1 

Vnitrozemská vodní doprava 404,3 398,4 320,5 398,5 402,6 400,7 

Letecká doprava 2 350,6 2 093,6 2 156,6 2 296,4 2 142,2 1 887,4 

Ropovody 193,1 203,1 206,9 199,8 210,7 205,2 

Tab.  3-2 Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy – zdroj MD 
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  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Přeprava cestujících celkem (mil.) 4 897,6 4 989,1 5 016,0 4 974,9 4 976,6 5 045,5 

Železniční doprava 184,7 174,2 180,9 180,3 183,0 184,2 

Veřejná autobusová doprava 438,9 417,0 418,6 388,3 387,7 375,0 

Letecká doprava 3,5 4,6 5,8 6,3 6,7 7,0 

Vnitrozemská vodní doprava1) 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 

Městská hromadná doprava 2 289,7 2 302,2 2 309,6 2 268,9 2 238,0 2 258,4 

Veřejná doprava celkem 2 917,6 2 899,1 2 916,0 2 844,9 2 816,6 2 825,5 

Individuální automobilová 
přeprava osob2) 

1 980,0 2 090,0 2 100,0 2 130,0 2 160,0 2 220,0 

   

Přepravní výkon celkem (mil. 
oskm) 

101 004,7 105 983,8 106 939,9 109 602,8 110 611,6 112 805,7 

Železniční doprava 7 299,6 6 517,5 6 590,0 6 666,7 6 921,9 6 899,8 

Veřejná autobusová doprava 9 351,3 9 448,6 8 516,2 8 607,6 9 501,1 9 518,8 

Letecká doprava 5 864,7 7 096,3 8 814,6 9 735,7 10 233,1 10 477,3 

Vnitrozemská vodní doprava1) 7,7 21,9 21,8 18,1 12,8 17,3 

Městská hromadná doprava 14 541,4 15 539,5 15 427,3 14 934,8 14 312,7 14 352,5 

Veřejná doprava celkem 37 064,7 38 623,8 39 369,9 39 962,8 40 981,6 41 265,7 

Individuální automobilová 
přeprava osob2) 

63 940,0 67 360,0 67 570,0 68 640,0 69 630,0 71 540,0 

   

Průměrná přepravní vzdálenost 
celkem (km) 20,6 21,2 21,3 21,8 22,2 22,4 

Železniční doprava 39,5 37,4 36,4 37,0 37,8 37,5 

Veřejná autobusová doprava 21,3 22,7 20,3 22,2 24,5 25,4 

Letecká doprava 1 683,6 1 548,1 1 532,9 1 538,1 1 525,1 1 501,7 

Vnitrozemská vodní doprava1) 9,8 19,6 20,1 16,3 11,7 20,0 

Městská hromadná doprava 6,4 6,7 6,7 6,6 6,4 6,4 

Veřejná doprava celkem 12,7 13,3 13,5 14,0 14,6 14,6 

Individuální automobilová 
přeprava osob2) 

32,3 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 

1) Jedná se převážně o rekreační přepravu osob, 2) Jedná se o odborný odhad 

Tab.  3-3 Mezioborové srovnání přepravních výkonů osobní dopravy – zdroj MD 
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Aktuálně se požaduje vytvoření nových ekonomických podmínek v silniční 

dopravě ovšem faktem zůstává velmi pomalé prosazování v praxi. Velký podíl na tomto 

faktu tvoří problémy s identifikací nekalkulovatelných nákladů a výnosů silniční dopravy a 

zároveň k tomu přispívají nespecifikovatelné hodnotové vztahy, které vznikají nesprávným 

nebo neúplným evidováním nákladů dopravních cest, ekonomických škod způsobených 

dopravními nehodami, záborem půdy, nadměrným hlukem nebo únikem škodliviny.  

Do bilance nekalkulovatelných nákladů a ztrát je nutno zahrnout státní dotace, které jsou 

poskytovány jednotlivým oborům dopravy. S ohledem na ekonomiku dopravy je podstatné 

sledovat možnosti přeprav, což spočívá v koordinaci vystupující kvantity zboží s cílem 

řízení plynulého průběhu se snížením vnitroprovozních a mimoprovozních nákladů. Pro 

efektivní řízení je potřeba zvolit správné parametry mezi které spadá volba dopravních a 

rozvozových cest, volba nositele dopravy, volba specifického dopravního prostředku nebo 

vyřešení dopravně odpovídajících zásilek.  

 

Ekonomické ztráty  

K výpočtu ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti je nutné identifikovat, rozdělit a 

ohodnotit relevantní náklady z dopravní nehody. Na úhradách škod ze zničených a 

poškozených dopravních prostředků se většinou podílí pojišťovny. Jak uvádí ve svém 

článků Daňková, A. „Důsledky dopravních nehod nedopadají pouze na jejich účastníky, 

ale také na stát a státní rozpočet formou ztrát na produkci, vyplácených vdovských a 

sirotčích důchodů, atd.“ uvádí lit. [9] dále se k těmto důsledkům musí připočítat zvýšená 

nemocnost nadměrným hlukem, exhalací škodlivin do ovzduší – což také hradí společnost 

neboli stát. Při samotném sledování ekonomických cílů v silniční dopravě je nutno 

respektovat řad omezení jakými jsou např.: 

- Legislativa 

- Bezpečnost 

- Výrobní vlastnosti 

- Hmotnost, objem, druh, obal přepravovaného zboží 

- Dodací lhůty 

- Zákaznické a zemské předpisy 

Moderní a vypracované systémy pro zjišťování, sběr a evidenci dat dnes nabízejí nové 

možnosti a kritéria při rozhodování při nasazování vozidla s ohledem na náklady. Řešení se 
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nacházejí v automatických systémech, které nasazují nákladní vozidla pomocí senzorů, 

snímačů nebo čidel aniž by řidič jakkoliv zasahoval do operace. Dále umožňují exaktní 

stanovování nákladů včetně určování nejekonomičtějších cest pomocí navigačních 

systémů. 

Na jedné straně je ekonomickým cílem efektivní podpora vozidel, ale na druhé 

straně je stále větší snaha o ulehčení a šetření environmentální sféry rozdělováním silniční  

nákladní dopravy na železnici nebo vodní přepravu popřípadě kombinaci těchto oborů 

přeprav. Ve výsledném efektu ovšem přeprava po železnici vychází stále dráž než 

kamionová (z kalkulace ministerstva dopravy vyplývá, že při stejném přepravovaném 

nákladu cena po železnici stojí 1.576 Kč a kamionem 1.188 Kč – přičemž v té železniční 

ceně nejsou zahrnuty náklady za překlad a následnou dopravu z nádraží k příjemci) proto 

stále ještě v současné době není železniční přeprava ekonomicky výhodnější než 

kamionová, přestože se v rámci EU každoročně zvyšují dotace do železniční dopravy 

přesto jsou výkony železnic v Evropě stále nevytížené ve srovnání s přeplněností silnic a 

dálnic. Nalezení souladu a vyřešení převodu z přeplněné silniční dopravy na železniční se 

zdá být velmi složitý, ale pro budoucnost nezbytný. Základ je ve vzájemném propojení 

silniční a železniční dopravy, což bude znamenat redukci železniční sítě, oddělení osobní a 

nákladní přepravy, přerozdělení financí ze spotřební daně z nafty do dopravní 

infrastruktury a komplexně objektivizování nákladů dopravních přeprav. 

V současné době je v Evropské unii kolem šedesáti logistických center, které jsou 

napojeny na více druhů přeprav a od České republiky se tento trend očekává v brzké době. 

Snahu o co nejefektivnější koordinaci komplikuje nízká koncentrace přepravních proudů 

v nákladní dopravě, neefektivní logistika u malých a středních podniků a stále významná 

orientace na velké a nadnárodní společnosti. Díky tomu, že bude potřeba do budoucna 

individualizovat výrobu a spotřebu bude potřeba prohlubovat sortiment a zároveň zvyšovat 

množství segmentů cílových trhů a k tomu snižovat objem jednotlivých dodávek při 

zvýšené frekvenci. Proto jedním z možných řešení ve kterém je vidina perspektivy je 

kombinovaná přeprava. 

Zajímavou koncepcí v ekonomice dopravy je tzv. JIT (JUST – IN – TIME), což 

spočívá v časově přesné výrobě nebo přepravě zboží orientované na potřeby trhu. Této 

koncepce se využívá během dopravních operací a cílem maximálního snížení 

ekonomických ztrát, které mohou být způsobeny v prostojích nebo čekacích lhůtách. Cílem 
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je aby informační toky mezi odběratelem a zasilatelem byly v předstihu před hmotnými 

toky. Tímto systémem se odběratelé mohou zbavit zadržování zásob přímých zajištěním si 

dodávek pro výrobu nebo do prodejen, kdy se přeprava zboží vyznačuje pravidelností 

s vysokým stupněm dodavatelské frekvence a menšími objemy zásilek. Potenciálem 

manipulačních úspor je především využití standardizace palet a kontejnerů jednotlivých 

zákazníků.  Hlavní podmínkou dodávek v JIT systému je plynulost průběhu, která je řízená 

manažerským systémem vozových parků s příručními terminály o trasách a datech 

zákazníků např. adresy, kontakty, které mají řidiči k dispozici pro urychlení informačních 

zdrojů a toků. 

  

 

3.3. Bezpečnost v silniční dopravě 
 

 Na bezpečnost v silniční dopravě je dnes kladen veliký důraz, protože procentuálně 

se nejvíce podílí na nehodovosti. Lit.[3] uvádí „V současné době zahyne při dopravních 

nehodách v zemích EU asi 40 000 lidí za rok. Finanční ztráta způsobená dopravními 

nehodami představuje asi 200 miliard EUR ročně. Podobná, ne-li horší situace je i na 

silnicích České republiky, kde zahyne při dopravních nehodách ročně průměrně asi 1200 

lidí a hmotná škoda způsobená dopravními nehodami se blíží ročně 10 000 milionům 

korun.“.  

Ovšem pokud bychom chtěli diskutovat o bezpečnosti na silnicích je nutno uvést faktory, 

které mají na nehodovosti rovněž svůj podíl – mezi jeden z hlavních patří samotná 

infrastruktura - ta se může na nehodovosti podílet až kolem 25-35 % s ohledem na 

zaměření se na nehodové lokality a místa. Zdrojem dopravních nehod bývá často 

uspořádání některých komunikací např. křižovatky nebo nedostatečná kapacita silnic 

I.třídy, kterým by prospěla přestavba na vícekapacitnější čtyřproudé silnice s nadjezdy a 

nadchody pro chodce, měl by být kladen větší důraz na kontrolu a servis signalizačních 

zařízení u železničních přejezdů a samotná viditelnost těchto přejezdů. V poslední době 

velmi diskutovaným faktorem je umístění billboardu podél dálnic a rychlostních silnic, 

které snižují soustředěnost řidičů. 

 

Un
Re

gis
te
re
d



David Centrich: Silniční nákladní doprava v ČR v kontextu evropské silniční dopravy a  
uplatňování moderních trendů vývoje v silniční dopravě ČR 

_________________________________________________________________________ 
 

2009  Strana 25 (celkem 56)  

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Usmrcené osoby při nehodách 

celkem 
1 486 1 447 1 382 1 286 1 063 1 222 

Při nehodách na dálnicích 45 48 58 45 37 48 

Při nehodách v obcích (mimo 

dálnice) 
613 556 525 503 427 442 

Při nehodách mimo obce 

(mimo dálnice) 
828 843 799 738 599 732 

Při nehodách mezi vozidlem a 

chodcem 
353 285 282 292 200 228 

Při nehodách jednotlivých 

vozidel 
129 146 97 94 89 128 

Při nehodách mezi vozidly 569 568 623 513 450 491 

Při nehodách způsobených pod 

vlivem alkoholu 
126 127 68 71 48 41 

   

Zraněné osoby při nehodách 

celkem 
32 439 35 438 34 254 32 211 28 114 29 243 

Při nehodách na dálnicích 563 664 689 688 614 664 

Při nehodách v obcích (mimo 

dálnice) 
19 661 20 617 19 969 18 687 16 098 16 196 

Při nehodách mimo obce 

(mimo dálnice) 
12 215 14 157 13 596 12 836 11 402 12 383 

Při nehodách mezi vozidlem a 

chodcem 
4 921 4 604 4 575 4 155 3 928 4 053 

Při nehodách jednotlivých 

vozidel 
3 829 4 373 4 165 4 250 3 585 3 806 

Při nehodách mezi vozidly 16 204 17 840 18 040 16 378 14 053 14 581 

Při nehodách způsobených pod 

vlivem alkoholu 
4 677 4 570 3 665 3 481 2 875 3 008 

Tab.  3-4 Počty usmrcených (do 30 dní od data nehody) a zraněných osob podle místa a 
druhu nehody v silničním provozu – zdroj MD ČR 
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V tabulce 3-4 můžeme porovnat počty zraněných a usmrcených osob podle místa a druhu 

nehody v silničním provozu. Z tabulky vyplývá, že i přes pokles nehodovosti od roku 

2006, kdy tento pozitivní jev byl především způsoben zavedením bodového systému v ČR, 

se nyní obezřetnost na cestách začíná pomalu vytrácet a nehodovost opět stoupá a začíná se 

přibližovat k číslům před třemi – čtyřmi lety. 

 Na snížení nehodovosti v silniční dopravě Česká republika vynakládá velký důraz a 

nemalé finanční prostředky. V rámci ČR se  prevencí v oblasti pozemních komunikací 

zabývá BESIP jenž je integrálním oddělením Ministerstva dopravy, aktivně se podílí na 

celostátních kampaních, dopravní výchově a informováním o osvědčených postupech 

v této oblasti – např. dopravní soutěže mladých cyklistů, kampaň „Nemyslíš-zaplatíš“ aj.  

Z pohledu legislativní sféry se zpřísnily předpisy pro profesionální řidiče např. 

dodržováním  doby odpočinku mezi řízením nebo zpřísnění postihů za nadváhu nákladního 

vozidla. Jedním ze stále nedořešených problémů, které se v České republice vyskytuje na 

cestách je řízení bez platného řidičského oprávnění, čímž se porušuje §3 odst.3 zákona č. 

361/2000 Sb. a tento problém by měl být postihován přísněji než pouze jako přestupek.  

 

Stálým vylepšováním bezpečnostních prvků ve vozidlech se jejich bezpečnost 

v porovnání se dřívějšími léty výrazně zlepšila. Moderní sofistikované systémy nabízejí 

další z možností podporující snižování nehodovosti na cestách – např. zavádění 

„inteligentních“ systémů do vozidel, tyto dříve nemohly být sériově zaváděny díky jejich 

extrémním nákladům, dnes při neustálém zdokonalování a průběžném zlevňování 

elektronických prvků se tyto technologie pomalu zavádějí do sériové výroby aniž cena 

extrémně vyroste. Lit. [3] uvádí „Je několik úkolu, které by měly řešit inteligentní 

automobily. Jednou z nejdůležitějších úloh je analýza a predikce možných nebezpečných 

situací a automatické zabránění katastrofě CAS – Collision Avoidance System. Další úloha 

je spojena s řešením veškerých manévru automobilu – ICC – Inteligent Cruise Control. 

Kromě toho by celý koncept inteligentního vozidla měl přinést novou kvalitu přepravy 

využitím dynamických navigačních systému a měl by zabezpečit vyšší komfort jízdy pro 

řidiče i spolucestující“.  
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3.4. Logistika v silniční nákladní dopravě 
 

 Fenomén globalizace přinesl spoustu pozitivních i negativních prvků, které se ve 

finálním důsledku projevily v oblasti kvality služeb obecně. Mezi tyto prvky patří 

komplexně liberalizace světového obchodu nebo šíření a zdokonalování informačních 

technologií což se v konečném bodě projevuje ve zkvalitňování služeb ve prospěch 

zákazníků a jako užitečným nástrojem řešení je spatřováno v logistice. 

 Existuje mnoho definic a specifikací logistiky. Logistika se obecně mnohem dříve 

začala více uplatňovat a využívat přirozeně v praxi než v teoretických vědách, proto 

neexistuje jednoznačná definice. Můžeme jí definovat [10] jako proces plánování, realizace 

a řízení efektivního, výkonného toku, skladování zboží, služeb a souvisejících informací 

z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků.  

Nebo podle lit. [11], která definuje logistiku jako disciplínu zabývající se koordinací, 

synchronizací a celkovou optimalizací všech na sebe navazujících nevýrobních činností, 

které jsou potřebné k pružnému hospodárnému dosažení daného konečného (synergického) 

efektu. Jejím úkolem je tedy zajistit správný materiál (od výroby až po hotové výrobky), ve 

správné kvalitě a kvantitě tak, aby byl k dispozici na správném místě ve správném čase, a 

to vše za správnou cenu. Z toho vyplývá tzv. pět pravidel logistiky, a to že se daná 

položka/výrobek/zboží přesune na dané místo v danou dobu ve správném stavu a za 

správné náklady. 

 Mezi hlavní komponenty logistického systému se řadí:  

- zásobování 

- výroba 

- balení 

- skladování 

- doprava 

- distribuce 

Podstatou děje mezi těmito dílčími úseky je synchronizace informačních toků což se 

projevuje v celkovém procesu.  

Z pohledu na komponenty logistického systému hraje doprava významnou úlohu, která 

umožňuje přesun osob a věcí/výrobků z místa výroby k zákazníkovi neboli z místa A do 

místa B. Již dávno pryč je doba, kdy kamion nebo nákladní vůz se zbožím přejel půl 
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Evropy se zbožím, aby se zpět vracel nevytížený nebo prázdný. Dnes se díky logistice, 

informačním technologiím a globalizace trhu výkonnost dopravy natolik zdokonalila, že 

tento jev zcela vymizel. 

Samotným cílem dopravy je snížení přepravních nákladů a výkonů a zároveň sledování, 

zda dané transportní výkony jsou opodstatnitelné.  

Silniční doprava je nejvíce využívanou dopravou a v logistických systémech 

nejvíce uplatňovaným systémem. Používá se zde tzv. logistický controlling, který má za 

úkol kontrolu plánu a zrealizovaných nákladů a výkonů a upozorňuje na odchylky.  

 

V optimalizačních metodách se uplatňuje evidování analyzování a zpracovávání 

potřebných údajů nezbytné pro logistický management.  

Díky těmto metodám se postupně vypracovala inteligentní logistika, která se v daných 

sítích pohybuje nezávisle s vlastním řízením. Proto, aby informační a materiálové toky 

podporovaly informační logistiku je zapotřebí respektovat a používat vzájemné informace, 

programy, propojení v sítí a to vše stojí na uplatňování jednotných standardů. 

 

Díky technologickému rozvoji se i v tomto odvětví vyvinula technologie zaměřující 

se na identifikaci, lokalizaci a komunikaci tzv. RFID, která je jedním ze základních článků 

uplatňujících se v inteligentní logistické sítí.  

Spojením těchto technologií s informačními a materiálovými toky poskytuje pro logistiku 

zásadní informační průhlednost, která se využívá při identifikaci téměř každého kroku 

v procesu tj. od výroby až ke spotřebiteli. Zvyšují se i nároky na bezpečnost v opatřeních u 

nákladní dopravy. Propojením těchto komunikačních a informačních technologií můžou 

mezinárodní logistické řetězce rychle a snáze reagovat na jakoukoliv změnu, poruchu a 

mohou tak garantovat zabezpečení vypracované průchodnosti logistického řetězce.  

V České republice se neustále vypracovávají logistická centra s mezinárodním působením.  

Ve vývoji se předpokládá, že by v letech 2009-2013 měly vzniknout logistická místa 

propojující silniční dopravu se železniční a co nejvíce využívat výhod každé z nich. 
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3.5. Telematika v silniční nákladní dopravě 
 

Pojem dopravní telematika se začíná v poslední době často používat. Telematika 

slučuje informační a komunikační technologie s dopravním inženýrstvím ke zvýšení 

přepravních výkonů, bezpečnosti nebo samotné spokojenosti uživatelů dopravní 

infrastruktury. 

Výstavba inteligentních dopravních systémů je jedním z hlavních cílů standardizace 

dopravní telematiky, proto je cílem udělat dopravu [3]: 

1) Efektivnější, se zřetelem na minimalizaci vydávané energie spojenou 

s minimalizací ekologických dopadů a s tím spojeným snížením nákladů na 

přepravu osob a nákladů. 

2) Bezpečnější, tím že se snižuje množství a závažnost dopravních nehod, ale 

vzhledem k posledními vývoji je nutné hledat prostředky boje proti terorizmu. 

3) Příjemnější a přátelštější 

 

V České republice je dopravní telematika na vzestupu, poskytuje nové možnosti mobility 

obyvatelstva, podporuje projekty vědy a výzkumu, vznikem národních technických 

podmínek zaměřených na telematiku integrujících prostředí přispívají k dalšímu rozvoji. 

Principem využívání telematiky v dopravě je viděno především v úspoře životů, času, 

peněz a vytváření nových pracovních příležitostí. 

 V oblasti národní dopravní telematiky je nyní aktivně aplikován bezpečnostní 

program e-SAFETY zaměřený na telekomunikační infrastrukturu, který řeší problematiku 

bezpečnosti dopravního provozu s využíváním nových informačních a telekomunikačních 

technologií, podporuje digitální systémy, které uplatňují bezpečnostní integrační přístup: 

řidič – vozidlo – silniční síť. 

 Evropská komise pro dopravu a energetiku podporuje dopravní a cestovní 

informace v reálném čase RTTI a za cíl si dala zajistit do roku 2010 standardizované 

služby pro 80% silničních sítí Evropy, aby se zajistila informovanost řidičů před i během 

jízdy a zavedení možnosti automatického tísňového volání přímo z vozidla.  

 Dalším nástrojem dopravně informačního systému je zavádění „Jednotného 

systému dopravních informací“, do tohoto systému je zařazen i projekt na zavedení 

celoevropského systému tísňového volání e-CALL. Zpracovávání hovorů z tohoto 
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tísňového volání by mělo být zpracováváno v telefonních centrech Hasičského 

záchranného sboru ČR, kde bude možno identifikovat polohu vozidla, druh a telefonní 

číslo a informace se budou zobrazovat na digitálních mapách, kde automaticky dojde 

k předání informací Integrovanému záchrannému systému (IZS). 

Tabulka 3-5 uvádí využití telematiky v oborech silniční dopravy. 

 

Název oboru 
 

Předmět činnosti 

Elektronické platby mýtného Architektura systémů, informační toky, 
požadavky na zařízení, vč. SMART karet, 
testování, servis systémů 

Přeprava zboží a nákladů Architektura a terminologie, interface mezi 
mobilními zařízeními a silniční 
infrastrukturou 

Veřejná doprava Sběrnice pro přenos informací ve vozidle 
CAN a WORLDFLIP, tiketovací stroje, 
displeje ve vozidlech, informační kiosky 

Dopravní informace pro cestující Šíření informací na krátký dosah, 
celulárními sítěmi, rádiem RDS-TMC. 
Proměnné dopravní značky a displeje 

Řízení dopravy 
 

Připravuje nová zadání 

Zeměpisná data 
 

Referenční model, pravidla pro RDS-TMC 

Silniční databáze Obecné definice, výměna a uchovávání dat, 
specifikace DATEX 

Komunikace krátkého dosahu 
 

Přenosy na 5,8 GHz, komunikační vrstvy 

Rozhraní člověk - stroj Ergonomie ve vozidlech, vizuální a hlasové 
informace pro řidiče, priority zpráv 

Automatická identifikace vozidel a nákladů Architektura, datové struktury, intermodální 
přeprava 

Architektura a terminologie telematiky Referenční architektura pro telematické 
systémy, datové modely, slovníky 

 

Tab.  3-5 Využití telematiky v oborech silniční dopravy 
 

Evropská komise podporuje rozvoj moderních systémů v dopravě (telematiky nebo 

ITS) prostřednictvím příspěvku z rozpočtu pro trans-evropské dopravní sítě (TEN-T). Pro 

roky 2001-2006 bylo dáno k dispozici na projekty Inteligentních dopravních systémů a 

služeb celkově pro všechny členské země EU k dispozici 280 mil.€. V roce 2000 bylo 
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schváleno Evropskou komisí nejprve 5 (později přibyl šestý a sedmý) euro-regionálních 

projektů financovaných z rozpočtu TEN-T v rámci v programu TEMPO (Trans-European 

intelligent transport systems projects). Všechny projekty (i pozdějšího data) končí v roce 

2006 – uvádí lit. [13]. 

 

 
 

      

      

     

Obr. 3-2 Mapa rozdělení jednotlivých projektů programu TEMPO  –  zdroj MD ČR 

 

Detailněji jednotlivé projekty popisuji níže – dle lit.[13]  

Projekt CONNECT 

je zaměřen na spolupráci mezi veřejnými institucemi, silničními správami a poskytovateli 

služeb dopravních informací ve střední a východní Evropě. Zahrnuje partnery z Rakouska, 

České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska, kteří 

spolupracují s cílem zlepšit přeshraniční provoz a dopravu zaváděním harmonizovaných a 

synchronizovaných aplikací inteligentních dopravních systémů na silničních sítích vyšších 

tříd v tomto regionu. Projekt CONNECT doplňuje šest dosavadních projektů TEMPO v 

zemích střední a východní Evropy a jeho cílem je zajistit koordinovanou organizaci a 

řízení provozu a rovněž vysoce kvalitní informační služby pro cestující a řidiče na 

nejdůležitějších silničních koridorech v rozšířené Evropě mezi východem a západem. Síť 

1 - projekt CONNECT 
2 - projekt VIKING  
3 - projekt STREETWISE 
4 - projekt CENTRICO 
5 - projekt SERTI                                                
6 - projekt ARTS                                                   
7 - projekt CORVETTE 
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CONNECT zahrnuje hlavní koridory transevropské silniční sítě (TEN-T) a přilehlé silnice 

svých členských států. 

V rámci projektu CONNECT by se ČR měla podílet na těchto pilotních projektech: 

-  Pilotní projekt pro jednotný odbavovací systém v Ostravském     

Dopravním Integrovaném Systému 

- pilotní projekt automatického tísňového volání (e-call) 

- pilotní projekt přes-hraniční spolupráce při zabezpečení přepravy nebezpečných   

          věcí 

- pilotní ověření přes-hraniční spolupráce systémů RDS/TMC 

- pilotní projekt dopravně-informačního centra ve městě Praha 

- pilotní projekt integrovaného řešení dopravně-řídícího centra v Ostravě 

 - pilotní projekt ověření multijazykového akustického orientačního a informačního  

systému pro nevidomé a slabozraké spoluobčany v dopravě 

- pilotní testování vybraných ITS aplikací na úseku dálnice D8 (Praha -Drážďany) 

 - pilotní testování ITS aplikací v silničním tunelu Hřebeč.  

Doba řešení projektu se předpokládá 3 roky (2004-2006). 

 

Projekt VIKING 

Koordinuje národní a bilaterální systémy řízení dopravy a realizuje inteligentní dopravní 

systémy ve Skandinávii (Dánsku, Švédsku, Finsku a Norsku) a v pěti regionech severního 

Německa 

 

Projekt STREETWISE 

Je součástí iniciativy směřující ke zlepšení cestování a dopravy po Evropě. Úřady 

odpovědné za silniční dopravu Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska a Irska 

spolupracují s cílem zlepšit cestování a zajistit vysokou kvalitu informací o 

nejdůležitějších úsecích silniční sítě v oblasti vymezené STREETWISE. 

 

Projekt CENTRICO 

Koordinace zavádění regionální dopravní telematiky, byl zahájen regiony Německa, 

Belgie, Francie, Lucemburska, Nizozemí a Velké Británie pro koordinaci jejich strategií 
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implementace dopravní telematiky na úrovni vyšší než regionální. Hlavním důvodem byla 

velmi hustá silniční síť v těchto oblastech a problémy se zahlcováním silničního provozu 

ve všech regionech a také značná hustota přeshraničních dopravních proudů.  

 

Projekt SERTI 

Služby pro organizaci dopravního provozu a služby, které mají poskytnout informace 

cestujícím na základě inteligentních dopravních systémů. Práce na projektu je 

koordinována s cílem zajistit, aby služby byly poskytovány jak regionálně, tak 

mezinárodně. To udrží kontinuitu a kvalitu služeb dostupných uživatelům silnic 

transevropské dopravní sítě (TEN-T) v regionu jižní Evropy. 

 

Projekt ARTS 

Není a ani nemůže být využíván v ČR - Advanced Road Telematics in the South-west je 

euro-regionální projekt financovaný Evropskou komisí (z rozpočtu TEN-T). Projekt byl 

zahájen v listopadu 1997 a má umožnit lepší přístup veřejným institucím pro silniční 

dopravu k řešením a koordinaci projektů zavádění dopravní telematiky v zemích 

Španělska, Francie a Portugalska na regionální, bilaterální a multilaterální úrovni s cílem 

maximalizovat plynulost dopravy a kvalitu služeb, které mají být nabízeny uživatelům 

silniční sítě. 

 

Projekt CORVETTE 

Vyvíjí a realizuje inteligentní dopravní systémy na transevropských dopravních sítích a je 

podporován Evropskou komisí DG TREN. Pro tento projekt je dán prioritní význam těm 

aplikacím inteligentních dopravních systémů, které vedou ke zefektivnění využití 

silničních sítí a zajištění informací pro cestující. Všichni zúčastnění partneři projektu 

soustředili své úsilí na rozpracování a rozmístnění nových inteligentních dopravních 

systémů a na zdokonalení těch dosavadních s cílem zlepšit kvalitu služeb a zaručit 

kontinuitu a interoperabilitu služeb přes hranice zúčastněných zemí. 
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GALILEO – evropský program družicové radionavigace 

[14] GALILEO je evropský program pro poskytování služeb globálního navigačního 

družicového systému a jeho aplikací (určování polohy, navigace a poskytování 

časoměrných signálů) pro veřejný i soukromý sektor. Jedná se o historicky největší 

průmyslový evropský projekt. 

 Systém GALILEO bude plně kompatibilní se stávajícími družicovými systémy - 

GPS provozovaný Spojenými státy americkými především pro vojenské účely a 

GLONASS řízený ruským státem. Dále bude schopen spolupracovat například s mobilními 

systémy GSM a UMTS, ale přesto bude naprosto nezávislý a autonomní.  

 Kompletní systém GALILEO bude obsahovat 30 družic obíhajících ve třech 

rovinách po kruhových drahách ve výšce cca 23 500 km. Velký počet družic, z nichž 

budou tři záložní, zajistí spolehlivou funkci systému, i v případě, že některá družice 

přestane správně pracovat. Galileo umožní každému držiteli přijímače signálu určit jeho 

aktuální polohu s přesností lepší než jeden metr. 

Využití programu GALILEO  

Evropský civilní družicový navigační systém GALILEO bude poskytovat celkem 5 druhů 

služeb: 

· Základní služby (OS - open services)  

· Komerční služby (CS - commercial services)  

· Služby "kritické" z hlediska bezpečnosti (SoL - safety of life services)  

· Vyhledávací a záchranné služby (SAR - search and rescue services)  

· Veřejně regulované služby (PRS - public regulated services)  

 Základní služby budou přístupné všem uživatelům bez omezení. Komerční služby 

budou přístupné platícím uživatelům a ostatní služby jsou určeny pouze pro autorizované 

uživatele, např. ozbrojené a policejní složky. Systém GALILEO by měl nalézt využití z 

80% především v sektoru dopravy v aplikacích vázaných na informaci o zeměpisné poloze. 

Díky využití dat o poloze vozidel k on-line informacím o dopravní situaci nebo pro vlastní 

řízení silničního provozu je možné předcházet kritickým dopravním situacím (kongesce a 

podobně). Silniční a železniční dopravci budou schopni efektivněji monitorovat pohyb 

svých nákladních automobilů, železničních vozů nebo kontejnerů a také efektivněji potírat 

krádeže a podvody.  
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GALILEO přináší prospěch i v oblastech mimo dopravu například:  

· přesné měření času  

· lokalizace nehod,  

· inteligentní zemědělství,  

· ochrana osob proti kriminalitě, a jiné 

 

Obrázek 3-3 znázorňuje předpokládané využívaní služeb GALILEO 

 

Obr. 3-3 Předpokládané využívání služeb GALILEO podle Sloučeného konsorcia Eurely  –  
zdroj MD ČR 
 

GALILEO a Česká republika 

Z hlediska systémového přístupu byla na základě usnesení vlády č. 218 ze dne 23.2.2005 

vytvořena Koordinační rada ministra dopravy pro globální navigační družicové systémy 

pro zajištění efektivní a komplexní participace České republiky na programu GALILEO. 

Tímto usnesením byl odsouhlasen také statut koordinační rady ministra dopravy a 

organizační zajištění aktivní participace České republiky na programu GALILEO. 

 

Principem využívání telematiky v dopravě je viděno především v úspoře životů, času, 

peněz a vytváření nových pracovních příležitostí. 
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3.6. Působení silniční nákladní dopravy na životní prostředí 
 

Česko patří ke třem zemím EU, v nichž za posledních osm let nejvíce vzrostlo 

množství emisí vyprodukovaných v dopravě [12].  

Přestože působení negativních vlivů na životní prostředí se ČR snaží eliminovat u dopravy 

stále roste. Zvyšující se využívání nešetrné silniční nákladní dopravy se odráží na samotné 

kvalitě životního prostředí a negativně působní hlavně na města a příměstské oblasti. 

 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

CO2 12 252,0 15 687,0 16 700,0 18 191,0 18 514,0 19 333,0 

CO 278,4 255,8 235,6 232,8 213,1 202,7 

Nox 96,8 96,8 95,5 101,6 97,1 93,2 

N2O 1,4 2,0 2,3 2,4 2,5 2,7 

těkavé organické látky 60,0 51,4 47,8 47,3 42,3 40,2 

CH4 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 

SO2 1,7 2,3 2,6 0,6 0,6 0,7 

částice 4,0 5,2 5,6 6,4 6,3 6,4 

Pb 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pozn.: Údaje v tabulkách jsou vypočteny na základě metodiky vypracované v rámci výzkumného projektu pro MD 
 

Tab.  3-6 Přehled celkových emisí z dopravy (tis. t) – zdroj MD ČR  

 

Z tabulky 3-6 je patrný neustálý nárůst emisí plynů CO2 a N2O, a to i u novějších vozidel, 

která vykazují vyšší hodnoty než starší typy. Na zvyšování CO2 má svůj podíl spotřeba 

pohonných hmot, která rok od roku stoupá a zatím se neprojevuje ani skutečnost nově 

využívaných vozidel s nižší spotřebou paliv tzv. EURO 4 a EURO 5. Ani do budoucna se 

nepředpokládá výrazné zlepšení díky využívání vozidel s nižší spotřebou paliv, protože 

budou naopak růst jejich dopravní výkony.  

Díky stále přísnějším limitům EURO se daří snižovat emise oxidu uhelnatého (CO) a 

udržovat emise metanu (CH4) a nemetanových uhlovodíků. Emise NOx se průběžně daří 

snižovat a prognóza je ještě optimističtější vzhledem k zavádění zařízení k redukci NOx u 
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nových dieselových motorů. Emise související s kvalitou pohonných hmot tj. SO2 a Pb se 

dnes již považují za zanedbatelné, svůj podíl na tom má dodávání kvalitních nízkosirných a 

bezolovnatých paliv.  

V tabulce 3-7 můžeme porovnat působení jednotlivých druhů dopravy na emisích 

oxidu uhličitého. 

 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Doprava celkem 12 252 15 687 16 700 18 191 18 514 19 333 

Individuální automobilová 

doprava 
7 215 8 932 9 266 9 791 9 697 10 115 

Silniční veřejná osobní 

doprava včetně autobusů MHD 
1 121 1 545 1 637 1 868 2 009 2 105 

Silniční nákladní doprava 2 937 4 071 4 421 5 132 5 489 5 719 

Železniční doprava - motorová 

trakce 
326 289 285 270 260 257 

Vodní doprava 16 12 19 15 19 22 

Letecká doprava 637 838 1 072 1 115 1 040 1 115 

Pozn.: Údaje v tabulkách jsou vypočteny na základě metodiky vypracované v rámci výzkumného projektu 
pro MD 

 

Tab.  3-7 Emise oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopravy (tis. t) – zdroj MD ČR  
 

S ohledem na životní prostředí je jedním z velmi vážných problémů působení emisí 

pevných částic (PM), které se každoročně zvyšuje i přes stále přísné zvyšování 

ekologických limitů a norem, prognóza dalšího vývoje předpokládá jejich nárůst. Působení 

emisí pevných částic je nejen primárního, ale i sekundárního původu což způsobuje 

prašnost a jsou nebezpečné především pro lidské zdraví tím, že způsobují respirační 

choroby. 

Obrázek 3-4 zobrazený na další stránce znázorňuje graf vývoje a prognózy 

působení emisí pevných částic (PM) v silniční dopravě individuální a nákladní 

s hodnocením vývoje a prognózy, který není nikterak pozitivní.  
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Obr. 3-4 Graf vývoj a prognóza emisí pevných částic (PM) – zdroj MD ČR 

 

 V České republice existuje dostatečně hustá síť automatizovaných monitorovacích 

stanic (AMS), které sledují imisní koncentrace limitovaných škodlivin. Doprava se na 

těchto imisních koncentracích aromatických uhlovodíků a benzenu podílí téměř 85%. 

Velký vliv těchto škodlivých látek působí také na ozón, který vzniká za účinku slunečního 

záření fotochemickými reakcemi mezi oxidy dusíku, těkavými organickými látkami a 

dalšími složkami atmosféry, problematika ozónu a ozónové díry je velmi diskutovatelným 

tématem.  

Problémem v ČR je pomalá obměna vozového parku u starších nákladních vozidel 

českých značek, což má svůj velký podíl na celkovém hodnocení emisí.  

V ČR se počet vyřazovaných vozidel ročně pohybuje kolem 100 – 130 tisíc. Mezi hlavní 

ekologická rizika autovraků patří: únik provozních kapalin (mající charakter nebezpečných 

odpadů) jako jsou oleje, mazací tuky, nemrznoucí kapaliny (ethanol, tenzidy), brzdové 

kapaliny (glykoly, organická rozpouštědla), chladicí kapaliny (ethylenglykol), nebo air-

bagy obsahující azid sodný, těžké kovy aj.  
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Vedle autovraků je životní prostředí dále zatěžováno odpady pneumatik, přibližný odhad je 

kolem 40 – 120 tisíc tun odpadních pneumatik ročně nebo autobateriemi, jejichž 

ekologická závadnost spočívá v obsahu toxických složek jako jsou Hg, Pb,Ni, Cd aj.  

Při dalším zpracovávání sebraných olověných akumulátorů a baterií se téměř většina 

99,95% materiálně využívá a zbylých 0,05% se odstraňuje. 

Mezi další faktory podílející se negativním způsobem na životní prostředí také patří 

např. hluk nebo výstavba dopravní infrastruktury. Díky působení hluku se v ČR v roce 

2007 vypracovávaly hlukové mapy, které zaznamenávají zátěž pro obyvatele v oblastech 

rušných silnic, železnic nebo letišť.  Výstavba dopravní infrastruktury působí na 

fragmentaci krajiny – vytváří tzv. bariérový efekt, který znemožňuje migraci volně žijících 

živočichů a tím se snižují nebo dokonce mizí jejich přirozená stanoviště, což velmi 

negativně působí na životní prostředí. 

 

 

3.7. Shrnutí  

 

Silniční nákladní doprava se nejen v České republice stále vyvíjí – pomocí hlavních 

faktorů výše uvedených a samozřejmě vlivem dalších prvků možno předpokládat průběžný 

vývoj jejího dalšího rozvoje, rozšiřování a především zdokonalování faktorů a prvků 

přispívajících ke zlepšení, zkoordinování a sjednocení systémů působících v této sféře.  

Vzhledem ke skutečnosti, že  se zatím nepředpokládá žádná razantní redukce ve 

využívání tohoto druhu dopravy je více než pravděpodobné, že její rozvoj a vývoj bude 

nadále velmi silně podporován všemi stranami, které jej doposud využívají a pokud se 

nějakým zásadním způsobem doprava nerestrukturalizuje, například větším využíváním 

železnic nebo vodní dopravy, možnosti využívání silniční nákladní dopravy zůstanou na 

stále stejné nebo alespoň podobné úrovni jako doposud. 
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4. Současná státní dopravní politika v kontextu se 

zásadami Evropské dopravní politiky 

 

 Současná státní dopravní politika se strategicky zaměřuje na sektor dopravy a její 

závazky vycházejí především z oblasti společenských potřeb, které průběžně následují 

Evropskou dopravní politiku a její projekty. V následujících podkapitolách je shrnutí 

zmíněných dopravních  politik ČR a EU. 

 

 

4.1. Dopravní politika ČR pro léta 2005-2013  
 

Současná státní dopravní politika České republiky byla usnesena vládou na zasedání dne 

13.července 2005 pod usnesením vlády č. 882 Dopravní politika České republiky pro léta 

2005 – 2013.  

Dopravní politika je základním strategickým dokumentem [15] sektor dopravy a 

deklaruje, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy musí učinit na základě mezinárodních 

závazků, co chce učinit z pohledu společenských potřeb a může učinit s ohledem na 

finanční možnosti.  

Cílem Dopravní politiky je sjednotit podmínky na dopravním trhu a vytvořit 

podmínky zajištění kvalitní dopravy v rámci udržitelného rozvoje. Hlavními prioritami 

Dopravní politiky je zajištění: 

 

- rovných podmínek v přístupu na dopravní trh, 

- kvalitní dopravní infrastruktury umožňující hospodářský růst , 

- financování v sektoru dopravy, 

- dopravního sektoru, 

- podpory rozvoje dopravy v regionech. 
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Základní témata, kterými se Dopravní politika v rámci dosažení svých cílů 

především zabývá jsou harmonizace podmínek na přepravním trhu, modernizace, rozvoj a 

oživení železniční dopravy, zlepšení kvality silniční dopravy, omezení vlivů dopravy na 

životní prostředí a veřejné zdraví, provozní a technická interoperabilita evropského 

železničního systému, panevropská dopravní síť včetně prioritních projektů EU, zvýšení 

bezpečnosti dopravy, výkonové zpoplatnění dopravy, práva a povinností uživatelů 

dopravních služeb, podpora multimodálních přepravních systémů, rozvoj městské, 

příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci IDS, zaměření výzkumu na bezpečnou, 

provozně spolehlivou a environmentálně šetrnou dopravu [17]. 

Obrázek  4-1 zachycuje strukturu Dopravní politiky ČR pro léta 2005-2013 [15] 

 

              

Obr. 4-1 Struktura  Dopravní politiky ČR pro léta 2005-2013 - zdroj MD ČR 
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Východiska Dopravní politiky ČR [17] 

- Společnost vyžaduje větší mobilitu osob i zboží v návaznosti na rozšíření EU. 

- Růst přepravy v jednotlivých druzích dopravy je nerovnoměrný a prohlubuje 

disproporce v dělbě přepravní práce. 

- Doprava v ČR je plnohodnotnou a integrální součástí evropského dopravního 

prostoru, a proto je zapotřebí vytvářet podmínky pro udržení konkurenceschopnosti 

českých dopravců 

- Kongesce se projevují na hlavních silničních tazích a ve městech, železniční 

infrastruktura vykazuje nedostatečnou kapacitu zejména v některých příměstských 

oblastech, na letišti Praha-Ruzyně by k nim došlo bez jejich dalšího rozvoje 

- Veřejná doprava je provozována na bázi oddělených dopravních systémů, kdy 

integrované dopravní systémy jsou organizovány jen v omezených územích, 

v omezené funkčnosti, bez většího propojení mezi kraji. Ve většině lokalit je 

integrovaný systém pouze nadstavbou systému (usnadňující využívání městské a 

příměstské dopravy), nikoliv principem propojujícím všechny druhy dopravy 

v celém území regionu. 

- Osobní drážní doprava a veřejná linková doprava poskytují často služby s nižší 

kvalitou a s nedostatečnou vzájemnou provázaností, což přispívá k preferenci 

individuální automobilové dopravy. 

- Není dokončeno napojení všech regionů na kvalitní silniční a dálniční síť, na 

modernizovanou železniční síť a na mezinárodní letiště. 

- Existují disproporce v podmínkách přístupu a používání jednotlivých druhů 

dopravní infrastruktury. 

- Doprava ve městech není systémově řešena a nejsou dostatečně uplatňována 

opatření ke zklidnění center měst, včetně vytváření podmínek pro cyklistickou a 

pěší dopravu 

-  Stávající dopravní infrastruktura je ve špatném stavu v důsledku dlouhodobého 

nedostatku financí na údržbu, a zejména na obnovu, nejsou dostatečně prováděny 

úpravy vedoucí k odstraňování nedostatků v bezpečnosti, propustnosti a ekologické 

zátěže vyvolané stávající infrastrukturou na stávající dopravní infrastruktuře 
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- Podíl telematiky na řízení a zabezpečení dopravních a přepravních procesů 

zaostává za potřebami  

- V důsledku nedostatečné harmonizace podmínek na přepravním trhu nejsou 

schopny železniční a vnitrozemská vodní doprava plné integrace do logistických 

řetězců, což přispívá k růstu silniční dopravy a vzniku kongescí. 

- Doprava je stále velkým zdrojem hluku a emisí zdraví škodlivých látek. Je třeba 

vytvářet předpoklady pro jejich snižování v plném souladu s evropskými právními 

předpisy 

- Každé opatření, navržené v Dopravní politice, bude realizováno s respektováním 

ochrany území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 

2000. 

 

 

4.2. Dopravní politika EU   
 

Efektivní evropský dopravní systém je jedním z klíčových faktorů správného 

fungování vnitřního trhu Evropské unie  [16]. Dopravní sektor totiž představuje přibližně 

sedm procent hrubého domácího produktu EU a vytváří pět procent všech pracovních míst 

v zemích EU. Navíc zásadním způsobem přispívá k naplnění jednoho z primárních cílů EU 

– aby se osoby a zboží mohly mezi členskými státy volně pohybovat. 

  Mezi cíle dopravní politiky především spadá Bílá kniha Evropské komise 

„Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout“ vydaná v roce 2001 stanovuje 

pro období do roku 2010 čtyři základní cíle směřování dopravní politiky EU: 

· změnu poměru mezi využíváním jednotlivých druhů dopravy ve snaze zmírnit 

dopady dopravního odvětví na životní prostředí 

· zlepšování dopravní infrastruktury 

· zlepšování postavení uživatele (spotřebitele) dopravních služeb 

· posilování významu EU v odvětví dopravy v globálním měřítku 
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Jednotlivé konkrétní iniciativy Evropské komise by tak měly vést mimo jiné i k revitalizaci 

železnic, zlepšování kvality silniční dopravy (včetně pracovních podmínek řidičů), 

podpoře vnitrozemské vodní a námořní dopravy, snižování negativních dopadů letecké 

dopravy na životní prostředí, rozvoji transevropské dopravní sítě, zvýšení bezpečnosti 

jednotlivých druhů dopravy (například snížení počtu dopravních nehod v silniční dopravě 

do roku 2010 o polovinu), k ochraně práv cestujících a realizaci projektu satelitní navigace 

Galileo. 

Mezi hlavní aktuálně projednávaná témata v oblasti dopravní politiky EU spadají: 

Euroviněta 

Směrnice Euroviněta stanovuje pravidla, kterými se musí členské státy řídit při zavádění 

systémů zpoplatnění těžkých nákladních vozidel, ať už ve formě dálničních známek nebo 

mýtného, a stanovování výše těchto poplatků. Primárním cílem novely této směrnice je 

umožnit členským státům zahrnout do výše těchto poplatků některé externí náklady 

(náklady vyplývající z negativního dopadu dopravy na životní prostředí). Konkrétně se 

jedná o náklady způsobené znečištěním ovzduší, hlukem a přetížením dopravy. 

Silniční balíček 

Součástí takzvaného silničního balíčku jsou tři návrhy nařízení, které vymezují podmínky 

pro přístup na trh v mezinárodní nákladní a autobusové dopravě a pro povolání silničního 

dopravce. Mimo jiné stanoví pravidla pro provádění vnitrostátní nákladní silniční dopravy 

dopravcem, který není v dané zemi usazen (takzvanou kabotáž).  

Usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního 

provozu  

Návrh směrnice má usnadnit přeshraniční postih dopravních přestupků, jako je například 

jízda pod vlivem alkoholu, nepřiměřená rychlost, nezastavení vozidla na křižovatce 

na červenou nebo jízda bez použití bezpečnostních pásů. Podle statistik Evropské komise 

představují tyto druhy přestupků pětasedmdesát procent všech přestupků spáchaných 

na evropských silnicích. 

Novela směrnice 2002/15 o pracovní době řidičů  

Směrnice 2002/15 stanoví minimální požadavky ohledně pracovní doby, doby pracovní 

pohotovosti, noční práce a jiných aspektů pracovního práva s cílem zlepšit ochranu zdraví 

a bezpečnost řidičů a ostatních členů osádek v silniční dopravě.   
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Jednotné evropské nebe 

Napomáhat rozvoji harmonizovaného systému řízení letového provozu je cílem programu 

Jednotné evropské nebe (SES) vytvořeného na základě čtyř právních předpisů. Nové 

uspořádání vzdušného prostoru do funkčních bloků bez ohledu na vnitrostátní hranice do 

budoucna sníží zpoždění, náklady a emise a zároveň zajistí vyšší úroveň bezpečnosti.  

Projekt SESAR 

Cílem tohoto projektu je vytvořit evropský systém nové generace pro uspořádání letového 

provozu v Evropě, který je nezbytný pro udržitelný růst letecké dopravy v Evropě 

v příštích dvaceti letech. SESAR je technologickou součástí programu Jednotné evropské 

nebe. 

Novela nařízení 216/2008 o Evropské agentuře pro bezpečnost civilního letectví (EASA). 

EASA, je jednou z  agentur Evropského společenství. Hlavním úkolem EASA je 

zajišťování vysoké a jednotné úrovně letecké bezpečnosti v Evropě. 

Evropské družicové navigační programy 

Těmito programy se míní programy EGNOS (zesílení signálů amerického systému GPS 

a ruského systému GLONASS) a Galileo. Galileo představuje první evropský kosmický 

program financovaný a řízený Evropskou unií společně s Evropskou kosmickou 

agenturou.Od tohoto programu se očekává, že přispěje k vývoji četných aplikací 

v oblastech přímo či nepřímo spojených s oblastmi politiky EU, jako jsou doprava 

(určování polohy a měření rychlosti vozidel), pojištění, výběr dálničních poplatků, 

vynucování práva, výběr cel a spotřebních daní, zemědělství nebo rybolov. 

 

 

4.3. Priority českého předsednictví EU v dopravě   
 

Česká republika předsedá radě Evropské unie od 1.1. do 30.6.2009 a jejím cílem je 

zaměření se na čtyři prioritní sféry v oblasti dopravy, jedná se o [16]: 

1)      optimalizace fungování vnitřního trhu v dopravě; 

2)      odstranění administrativních překážek pro podnikání v dopravě; 

3)      zvýšení konkurenceschopnosti dopravního systému EU; 
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4)      bezpečnost silničního provozu. 

Z konkrétních iniciativ projednávaných v období českého předsednictví lze 

za nejdůležitější priority v oblasti silniční dopravy označit novelu směrnice o zpoplatnění 

těžkých nákladních vozidel (směrnice Euroviněta), silniční balíček a novelu směrnice o 

pracovní době řidičů  

V železniční dopravě bude české předsednictví věnovat pozornost zejména problematice 

zvýšení efektivity nákladní železniční dopravy a to v souvislosti s očekávanou legislativní 

iniciativou EK k vytvoření koridorů pro nákladní železniční dopravu. 

V letecké dopravě se české předsednictví zaměří na revizi právních předpisů programu 

Jednotné evropské nebe, realizaci projektu SESAR a na vnější vztahy v letecké dopravě 

(zejména vyjednávání o druhé fázi letecké dohody EU-USA). Bude rovněž pokračovat 

v projednávání novely nařízení EASA. 

Česká republika se bude také snažit o zdárné pokračování realizace projektu Galileo, 

transevropské dopravní sítě a o zavádění inteligentních dopravních systémů. Rovněž 

podpoří očekávanou iniciativu Komise k vytvoření Evropského námořního prostoru bez 

bariér. 

 

4.4. Shrnutí    

 

Současná státní dopravní politika probíhá souvisle se zásadami Evropské dopravní 

politiky, avšak s respektováním specifických podmínek a potřeb České republiky. V té 

souvislosti se Dopravní politika zaměřuje na zlepšení podmínek pro kvalitní dopravní 

obslužnost regionů a celého území ČR. Díky tomu může využívat finanční podpory 

z fondů Evropské unie, která byla v dřívějším období 2004-2004 realizována 

prostřednictvím Fondu soudržnosti 2004-2006 a Operačního programu Infrastruktura 

2004-2006. Pro období 2007-2013 bude sektor dopravy využívat finančních zdrojů  

prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD), který bude řízen Odborem fondů 

EU Ministerstva dopravy ČR. 
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5. Návrh uplatnění moderních trendů vývoje v silniční 

nákladní dopravě v ČR  

 

V předchozí kapitole jsem ve stručnosti představil současnou Dopravní politiku ČR 

ze které budu v této kapitole vycházet.  

Jako prioritní dokument týkající se dopravní strategie státu je Dopravní politika České 

republiky 2005-2013, pod usnesením vlády č. 881 dne 13.7.2005. Na Dopravní politice se 

podílí mnoho činitelů: Ministerstvo dopravy, Svaz dopravy, Asociace krajů ČR 

Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo pro místní rozvoj aj.  

Samotná dopravní politika každého státu, a v České republice tomu není jinak, vychází 

z požadavků trhu tj. nabídky (která má v ČR stále rezervy) a poptávky, nebo plnění 

standardů, které jsou běžné v západních zemích Evropy.  

 

Mezi hlavní problémy, které se vyskytují v resortu dopravy patří:  

 

· Neúměrný nárůst přeprav mezi druhy dopravy 

· Nedostatečné pokrytí silniční dopravní infrastruktury především u velkých měst 

· Nedostatečné pokrytí silniční a dálniční sítě komplexně ve všech regionech 

· Nevyhovující technický stav dopravní infrastruktury  

· Využívání dopravní telematiky a zabezpečení dopravních procesů má stále velké 

rezervy 

· Nedostatečná harmonizace v jednotlivých druzích dopravy  

· V environmentální sféře silniční doprava stále hodně přispívá vysokým hodnotám 

emisí a hluku. 

 

V dalších podkapitolách se budu konkrétněji zabývat hlavními prioritami v silniční 

nákladní dopravě a pokusím se navrhnout jejich uplatnění, které mohou být přínosem pro 

efektivní vývoj a rozvoj na dopravním trhu v rámci České republiky. 
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5.1. Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy 

zajištěním rovných podmínek na dopravním trhu 

 

Pro zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě je zapotřebí, 

aby přepravní náročnost poklesla na úroveň hodnoty EU 15.  

Do roku 2013 by se mělo realizovat 5 nadnárodních a 4 regionální veřejné logistické 

centra, které by měly zefektivnit přepravu a silniční dopravu na území ČR. 

 Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele je zapotřebí 

z komplexního hlediska, aby bylo dosaženo hlavních aspektů dopravní politiky. 

Při harmonizaci cen za použití dopravní silniční cesty je podstatné, aby každý uživatel 

hradil takové náklady na údržbu a provoz, jaké jeho činnost vyvolává, z toho vyplývá 

současné zpoplatnění silniční nákladní dopravy na dálnicích a některých úsecích silnic 

I.třídy – tzv. mýtné.  

V současné době je v ČR přes jeden tisíc kilometrů zpoplatněných dálničních a silničních 

úseků, do roku 2013 je tendence navýšení na více než 2500 km silnic. Vzhledem ke 

skutečnosti přesunu kamionové dopravy do měst, kde se elektronické mýtné nevybírá by 

mohlo být koncepčním řešením zpoplatnění všech úseků silnic (pro kamionovou dopravu) 

na území ČR. 

Harmonizace podmínek bude zapotřebí jak v oblasti silniční dopravy a životního prostředí 

tak v oblasti integrovaného dopravního systému do něhož by se aktivně měly zapojovat i 

obce a města. 

V souvislosti s environmentální sférou bude zapotřebí stále snižovat počty starších 

dovezených vozidel, intenzivně se zabývat dalším snižováním emisí, zvýšit podíl 

motorových vozidel vybavených katalyzátorem, kdy do roku 2013 by mělo být dosaženo 

99% vybavenosti a stále se zaměřovat  na problematiku hluku z dopravy, kdy by se do 

roku 2010 měl počet obyvatel postižených hlukem snížit až o 50% s tím, že do roku 2013 

by tento problém měl být dořešen.  

Pro řešení kongescí by mělo na nejzatíženějších úsecích dálnice D1 a dalších úsecích 

dálnic a rychlostních silnic a víceproudých městských komunikacích v Praze, Brně a 

Ostravě napomoci vybavení dopravními telematickými systémy pomáhající řešit tyto 

problémy.   
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5.2. Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury     
  

 Údržbou a obnovou stávající dopravní infrastruktury by do roku 2013 mělo být 

75% silnic I.třídy upraveno do normovaného stavu v kontextu se zásadami EU a měly by 

plynule navazovat na (TEN-T)  Transevropskou silniční dopravní síť. Z HDP by se mělo 

dosáhnout úrovně 0,7% na údržbu dopravní infrastruktury. 

Měly by se realizovat dostavby dálničních a vysokorychlostních silničních úseků 

spojujících centra urbanizačních oblastí národního (i mezinárodního) významu  na území 

ČR a samotná realizace výstavby spojnic by měla být zahájená do roku 2013. 

Zabezpečením dopravní infrastruktury a realizací telematických systémů na dálniční sítí by 

se měl průběžně propojovat IDS.  

Do roku 2013 se plánuje snížení průtahů intravilánem v obcích na trasách silnic I.třídy až o 

75%. Zvýšením investic do dopravní infrastruktury k ochraně životního prostředí k úrovni 

kolem 1,8% HDP. V souvislosti se životním prostředím by mělo být vybudováno min. pět 

migračních průchodů pro faunu na kritických dálničních úsecích. 

 

 

5.3. Zajištění financování v dopravním sektoru    
 

Zajištění financování v dopravní infrastruktuře by se mělo ze sta procent využít 

z Fondů soudržnosti a ERDF pro programové období 2007-2013, následně pak 

z Operačního programu Doprava (OPD), řízené Odborem fondů EU spadající pod MD ČR. 

 

Dalším z návrhů pro financování je využití soukromého kapitálu na financování 

dopravní infrastruktury s tím, že do roku 2010 by se měl  realizovat alespoň jeden pilotní 

projekt formou PPP. 

V  souvislosti s průběžným nárůstem výdajů na vědu a výzkum  by se do roku 2013 měly 

navyšovat výdaje na výzkum a vývoj na běžnou úroveň EU15.  
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5.4. Zlepšování vnitřní a vnější bezpečnosti dopravy    

 

U vnitřní bezpečnosti dopravy by měl být trend dopracování se snížení počtu 

nehodovosti bez zranění o 10% k roku 2013 a při nehodovosti s vážnějšími dopady o 

nejméně 50%.  

Návrh na snížení nehodovosti u kamionové a silniční nákladní dopravy by se měl 

dostat na úroveň snížení nákladů na odstraňování nehod až o 50% k roku 2013. Tento 

návrh by měl podpořit i další návrh, a to zpřísnění postihů řidičů při nedodržování pravidel 

silničního provozu, porušování předpisů týkající se odpočinkových přestávek.  

Koncepčním návrhem by mohlo být pravidelné přeškolování řidičů kamionové a 

nákladní dopravy, což by mohlo rovněž přispět ke zvýšení bezpečnosti obecně. 

 

 

5.5. Podpora rozvoje dopravy v regionech    

 

Specifické priority dopravy jsou rozpracovány ve strategických dokumentech např. 

GEPARDI (Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury) – tím je např. prognóza 

dopravy, financování dopravní infrastruktury nebo strategie pro uplatňování inovačních 

technologií v dopravě a z toho vychází doporučená metodika strategie a cílů pro regionální 

a místní úrovně.  

Podpora rozvoje dopravy v regionech by měla jít v souladu s efektivním rozvojem 

environmentální infrastruktury, měla by se zlepšit celková dopravní, komunikační spojení 

a napojení a tím by se posílila role měst jako center růstu a rozvoje regionu. Zároveň 

udržitelným rozvojem venkovských oblastí by se měly podporovat nové ekonomické 

aktivity.  Díky stimulaci rozvojového potenciálu regionů se předpokládá vybavenost území 

takovou dopravní infrastrukturou, která bude maximálně uspokojovat kladené požadavky a 

vytvářet podmínky pro konkurenceschopnost ČR a tím zvyšovat kvalitu prostředí nejen pro 

život občanů ČR, ale také pro zvětšení zájmu zahraničních investorů nebo turistického 

ruchu.  
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5.6. Shrnutí návrhu uplatnění moderních trendů vývoje 

koncipované dle pravidla SMART    

 

Pro shrnutí návrhu aplikuji návrh koncipovaný v souhrnné tabulce 5-1 posouzení 

metodou vymezení cílů a návrhů SMART [18] 

S  Stimulating/ stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků 

M Measurable/ měřitelnost dosažení či nedosažení cíle 

A Acceptable/ přijatelnost i ze strany těch kdo jej budou plnit 

R Realistic/ reálné, dosažitelné 

T Timed/ časování tj určené v čase 

 

 

SPECIFICKÝ 

 

Zefektivnění dopravních systémů v rámci objektivity všech uživatelů a bezpečnosti. 

Samotná koncepce se zaměřuje na pět hlavních priorit: 

1) zkvalitnit  nákladní i osobní přepravu 

2) zkvalitnit dopravní infrastrukturu 

3) zefektivnit a zajistit financování v dopravě 

4) zkvalitnit a zvýšit bezpečnost doprav 

5) podporovat rozvoje dopravy v regionech ČR  

 

MĚŘITELNÝ 

 

Navržením rozvojového potenciálu v silniční nákladní dopravě se předpokládá vybavenost 

území takovou dopravní infrastrukturou, která bude maximálně uspokojovat kladené 

požadavky a vytvářet podmínky pro konkurenceschopnost ČR a tím zvyšovat kvalitu 

prostředí nejen pro život občanů ČR, ale také pro zvětšení zájmu zahraničních investorů . 
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AKCEPTOVATELNÝ 

 

Akceptace v tomto směru je přínosná jak pro uživatele, tak pro společnost vzhledem k 

celkovému zefektivnění dopravního systému  na území České republiky. 

 

REALISTICKÝ 

 

Jednotlivé dílčí cíle a trendy v silniční nákladní dopravě jsou propojené, mezi těmito 

aspekty je nutno harmonizovat podmínky pro snazší implementaci a realizaci jako celku 

aby uplatňování bylo co nejefektivnější. 

 

TERMÍNOVANÝ 

 

Díky tomu, aby dopravní politika obecně byla v kontextu se zásadami EU a díky čerpání 

finančních zdrojů z Evropských fondů je zavádění v praxi většinou podmiňováno termíny 

uvedených ve svazku Dopravní politika ČR – tj. do roku 2013  

 

Tab. 5-1 Tabulka návrhu uplatnění moderních trendů vývoje koncipované dle pravidla 
SMART   
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6. Závěr  
 

V této práci jsem se pokusil zanalyzovat současnou situaci v silniční nákladní 

dopravě a dále pak navrhnout uplatnění moderních trendů jejího vývoje. 

Silniční nákladní doprava má nezastupitelnou úlohu v dopravní a přepravní sféře, 

především díky své flexibilitě, pohotovosti, ale i úspornému ekonomickému způsobu 

přepravy zboží, který je stále výhodnější než např. uplatňování ekologičtějšího řešení po 

železnici, které nelze využívat především z důvodů nepraktických přepravních míst nebo 

kvůli vysokým nákladům. 

Silniční nákladní dopravě nelze odepřít vliv na růstu ekonomiky země a EU, její postavení 

v současné době je nezastupitelné nejen v integrovaném systému dopravní infrastruktury 

Evropy, ale v celkovém přístupu zásad vycházejících z dopravních politik. 

Z objektivního pohledu silniční nákladní doprava čítá mnoho negativních aspektů, ale díky 

uplatňování přísných norem a předpisů se situace průběžně vylepšuje. Z celkového 

pohledu by bylo zapotřebí změnit mínění společnosti, které trochu přehlíží, že svůj podíl 

na těchto negativních aspektech má také silniční doprava osobních automobilů a že se 

tento trend dopravy stále zvyšuje (např. průměrné stáří nákladních aut je cca osm let 

v porovnání s osobními to je cca třináct let – toto vysoké procento způsobuje např. dovoz 

ojetých vozů ze Západní Evropy). 

Ohledně vývoje silniční nákladní dopravy je nyní těžké predikovat další vývoj, 

každopádně v brzkých letech se nikterak nepředpokládá žádný razantní útlum. 

 

Je v zájmu České republiky aby její Dopravní politika byla v souladu se zásadami dopravní 

politiky Evropské unie (s přihlédnutím specifik ČR) a závěrem nutno konstatovat, že se 

tento trend také uplatňuje. 

 Cílem této diplomové práce bylo analyzovat situaci v silniční nákladní dopravě 

v České republice s ohledem na získání ucelenějšího pohledu na současnou situaci a 

navrhnout možné uplatnění moderních trendů vývoje silniční nákladní dopravy ČR.  

Vzhledem k těmto závěrům je možné konstatovat, že tato diplomová práce svůj cíl splnila.
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