
 
 

 

   

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

Abstrakt v češtině 

 

Práce se zabývá analýzou poklesu a srovnání silniční a ţelezniční přepravy v ČR. Práce je 

metodologicky rozčleněna do dvou velkých celků, přičemţ teoretická část práce popisuje 

teoretická východiska dané problematiky, od historických aspektů, přes vývoj silniční a 

ţelezniční přepravy po roce 1989, který také představuje základ pro navazující praktickou část 

práce. Praktická část se zabývá analýzou postavení silniční a ţelezniční přepravy na 

dopravních trzích v České republice. Zahrnuje také analýzu podílů jednotlivých typů přepravy 

v rámci ČR. Závěrečné kapitoly jsou věnovány nejenom zhodnocení a shrnutí zjištěných a 

analyzovaných údajů, ale také zhodnocení dopadů hospodářské recese na segment silniční a 

ţelezniční dopravy. 
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Abstrakt v angličtině 

 

The dissertation is concerned with the analysis of decrease and comparison of road and 

railway traffic in Czech Republic. The dissertation is methodologically divided into the two 

large parts, when the theoretical part describes the theoretical solvents of existing problems; 

from historical aspects up to the development of road and railway traffic after the year 1989, 

which presents also the principal of following practical part of dissertation. The practical part 

is concerned with analysis of road and railway traffic situation in the Czech traffic market. It 

takes also the share analysis of each transport type in Czech Republic in. The final chapters 

are attending to the summing and estimation of ascertained and analyzed data, as well as the 

estimation of  economic recession incidence to the segment of road and railway traffic.    

 

 

Klíčová slova v angličtině: road transport ,rail transport , transport market, transport 
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1. Úvod 

          Tématem mé bakalářské práce je problematika analýzy poklesu a srovnání silniční a 

ţelezniční přepravy v ČR. Uvedené téma je aktuální s ohledem na probíhající změny v této 

oblasti i na působení evropských právních předpisů a ekonomického a hospodářského vývoje 

v ČR, ale také v rámci Evropské unie. 

Práce je metodologicky rozčleněna do dvou velkých celků, přičemţ teoretická část práce 

popisuje teoretická východiska dané problematiky, od historických aspektů, přes vývoj 

silniční a ţelezniční přepravy po roce 1989, který také představuje základ pro navazující 

praktickou část práce.  

Významnou součástí teoretické části je vymezení právních a ekonomických aspektů, které 

působí na silniční a ţelezniční přepravu, zejména pak právní předpisy a normy Evropské unie 

a současný ekonomický a hospodářský vývoj s odeznívajícími dopady ekonomické krize. 

Poslední dvě kapitoly jsou věnovány současnému vývoji silniční a ţelezniční přepravy v ČR 

s ohledem na technologické a další trendy a je zde také vymezena predikce budoucího vývoje, 

zejména způsobu financování těchto druhů přepravy, a také vymezení relevantních právních 

aspektů dané problematiky. 

Praktická část se zabývá analýzou postavení silniční a ţelezniční přepravy na dopravních 

trzích v České republice. Zahrnuje také analýzu podílů jednotlivých typů přepravy v rámci 

ČR. Zabývám se analytickým a statistickým vyhodnocením od zejména od roku 1989 

s důrazem na vývoj v posledních deseti letech v oblasti silniční a ţelezniční přepravy. 

Pro analýzu potřebných dat vycházím z údajů Českého statistického úřadu, Ministerstva 

dopravy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a také Evropského statistického úřadu, ve 

zkratce Eurostat. Závěrečné kapitoly jsou věnovány nejenom zhodnocení a shrnutí zjištěných 

a analyzovaných údajů, ale také zhodnocení dopadů hospodářské recese na segment silniční a 

ţelezniční přepravy. 

Samostatná kapitola je věnována predikci budoucího vývoje silniční a ţelezniční přepravy 

v ČR a doporučením v této oblasti, na coţ následně navazuje závěr práce. 
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1.1. Cíle bakalářské práce 

 

        Cíle bakalářské práce jsou vymezeny v souladu s úvodem práce a spočívají zejména na 

následujících oblastech, které jsou vymezeny, jak v teoretické, tak v praktické části bakalářské 

práce. 

 Analýza historického vývoje silniční a ţelezniční přepravy, vymezení významných 

trendů 

 Analýza současného stavu silniční a ţelezniční přepravy, vymezení hlavních trendů 

 Analýza postavení silniční a ţelezniční přepravy na dopravních trzích v ČR 

 Analýza dopadů hospodářské recese na segment silniční a ţelezniční dopravy, shrnutí 

hlavních závěrů 

 Predikce budoucího vývoje a doporučení v oblasti silniční a ţelezniční přepravy v ČR 

 

Metodika práce vychází ze studia relevantních odborných zdrojů týkajících se dané 

problematiky, a také odpovídajících statistických údajů a informací, například Českého 

statistického úřadu nebo jednotlivých ministerstev, případně také Evropského statistického 

úřadu. Při zpracování dané problematiky jsem vycházel také z relevantních časopiseckých a 

dalších odborných článků, a také z internetových odborných zdrojů. 
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2.  Teoretické vymezení dané problematiky 

 

2.1. Historické aspekty silniční a železniční přepravy 

 

Vývoj všech druhů dopravy ve středověku včetně pozemní dopravy byl velmi pomalý.  

Udrţování cest bylo povinností šlechty, která měla právo vybírat mýtné a povinnost vybrané 

prostředky vynakládat na údrţbu cest. Přesouvala ale své povinnosti na sedláky a robotníky, 

kteří však byli přetíţeni robotou a opravovali cesty jen z donucení a nedostatečně. Středověk 

měl kromě toho poměrně malou potřebu dopravy, protoţe města a hrady, v nichţ se 

středověký ţivot převáţně soustřeďoval, byly zásobovány z nejbliţšího okolí a upravených 

silnic nebylo celkem potřeba. Cestovalo se většinou koňmo: aţ na úpravu městských ulic  

nepravidelnou dlaţbou veřejná moc nedbala o úpravu cest. Dobré cesty byly povaţovány 

spíše za nevýhodu, protoţe usnadňovaly nepřátelské vpády do země.  Podmínky pro obchod 

se zlepšily aţ za císaře Karla IV. (1316-78), kdy se jednak zvýšila kvalita cest, a kromě toho 

na nich bylo v podmínkách středověku nebývale bezpečně. V důsledku toho kupci, kteří byli 

také provozovateli dopravy, podnikali do Čech početné výpravy. Tak např. tzv. Zlatou 

stezkou, kterou byly Čechy spojeny s Bavorskem a po níţ byla mimo jiné dopravována do 

Čech sůl, projíţdělo týdně aţ 1 200 koní. Husitské války a válka třicetiletá přinesly opět 

zvýšení nejistot, a obchod proto silně ochabl. Vliv na to měla i církevní klatba, která 

zakazovala obchod s kacířskými Čechy. Z rozkazu papeţe byl v roce 1424 zastaven dokonce i 

dovoz ţivotně důleţité soli do Čech
1
. 

 

2.1.1. Vývoj a stav silniční a ţelezniční přepravy před vznikem ČR 

 

Základy vzniku silniční sítě na našem území spadají do roku 1725, kdy byla za vlády Karla 

IV. ustanovena silniční reparační komise pro řízení silničních prací. Stát převzal péči o 

odbornou výstavbu a údrţbu silnic a dal základ k její řádné organizaci.  

                                                             
1
 KYNCL, J., Historie dopravy na území České republiky, Praha, Institut Jana Pernera o.p.s, 2006, ISBN 

80-903184-9-5, s. 15 (citováno 30.3.2010) 
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Silnice v dnešním slova smyslu se tedy začaly zakládat aţ na začátku 18. století. První taková 

silnice spojovala Prahu s Vídní.  

Tehdejší silnice měly kamennou konstrukci s povrchovou vrstvou štěrku a písku. Šířka silnice 

byla 7,2 m (4 sáhy) a vedle ní vedla nezpevněná letní cesta, která přebírala provoz za 

příznivého počasí, a tím šetřila hlavní silnici. V roce 1736 vydal Karel IV. patent, který 

upravil výši a právo vybírání mýta a povinnost tranzitních jízd přes Prahu. Z vybraného mýta 

se začaly budovat státní silnice. Po smrti Karla IV. v roce 1740 byla výstavba silnic přerušena 

a znovuzahájení se dočkala aţ po roce 1752 za vlády dcery Karla IV., Marie Terezie. 

Výstavba ale pokračovala pomalu, takţe v roce 1800 bylo v Čechách jen 562 km upravených 

státních silnic. Novověk přinesl značné zlepšení v budování silnic. Avšak teprve  po roce 

1800 byly stavěny silnice   o šířce 5 sáhů (9,48 m) a od roku 1842 se šířka  státních silnic  

zvětšila na 7  sáhů ( 13,27 m). Silnice byly štětované a označené milníky. Je moţno 

konstatovat, ţe v polovině 19. Století byla dobudována síť silnic, jejíţ základ tvořilo 3 835 km 

státních silnic. Přeprava nákladů se v této době zajišťovala těţkými normanskými vozy, 

přeprava osob převáţně kočáry.    

Do zlatého věku dostavníků a pravidelné dopravy nákladů formany zasáhl vynález parního 

stroje. Výstavba ţeleznic podstatným způsobem ovlivnila dělbu přeprav. Dálková doprava  

osob dostavníky a nákladů normanskými vozy klesala a postupně zanikla. Formané převzali 

přepravu do ţelezničních stanic a těţké normanské vozy ustupovaly lehčím valníkům. 

Z formanství se postupně stalo povoznické a zasílatelské podnikání, které vyuţívalo 

kombinaci se ţelezniční, případně s vodní dopravou.[1]    

Obavy, ţe rozvoj ţelezniční sítě  povede k úpadku silniční dopravy, se však nesplnily. Nároky 

na přepravu zpráv, osob a zboţí v druhé polovině 19.století s průmyslovou revolucí prudce 

rostly a šlo jen o to, jak se o přírůstky přeprav ţelezniční a silniční doprava podělí a jak budou 

tyto dopravy spolupracovat. V kaţdém případě silniční doprava přejímala přepravy mezi 

ţelezničními stanicemi, poštami a odloučenými místy kde jakékoliv jiné spojení chybělo. 

Ţelezniční doprava sice vytlačovala formanskou dopravu, ale silniční doprava se úpadku 

nedočkala. Z formanství se často stalo povoznické nebo zasílatelské ( spediční) podnikání 

s vyuţitím ţelezniční, vodní a později i automobilové dopravy
2
.    

                                                             
2
 KYNCL, J., Historie dopravy na území České republiky, Praha, Institut Jana Pernera o.p.s, 2006, ISBN 

80-903184-9-5, s. 17 (citováno 30.3.2010) 
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Snaha o sjednocení podmínek v silniční dopravě se zprvu týkala především pravidel 

silničního provozu. Od samého počátku rozvoje silniční motorové dopravy bylo zřejmé, ţe 

společné volné uţívání pozemních komunikací motorovou dopravou spolu s chodci, povozy a 

dalšími uţivateli  s sebou nese moţnost obecného ohroţení. 

 Motoristé překonávali poměrně  velké vzdálenosti, a bylo proto jasné, ţe izolovaná 

vnitrostátní úprava pravidel provozu by byla nedostatečnou. Rakousko-Uhersko proto 

přistoupilo krátce po jejím vytvoření k Mezinárodní smlouvě o jízdě automobily (Paříţ 1909) 

a zapojilo se tak jiţ v počátcích do nadnárodní spolupráce na tomto poli.     

Historie veřejné ţelezniční dopravy u nás začala dnem 30. září 1828, kdy byl dán do provozu 

první vlak koněspřeţné dráhy z Českých Budějovic na rozvodí Dunaje a Vltavy u 

Kerschbaumu. Dráha, dovedená v roce 1832 do Lince, byla nejstarší veřejnou ţeleznicí na 

evropské pevnině a byla majetkem soukromé „První privilegované rakouské ţelezniční 

společnosti“. Délka dráhy byla 129 kilometrů. Slouţila přepravě nákladů ( zejména soli do 

Čech) i osob. Její provoz byl zpočátku rentabilní, v roce 1843 uţ činily dividendy akcionářů  

8,5% z vloţeného kapitálu. V roce 1857 dráhu odkoupila a do roku 1871 přestavěla na 

parostrojní provoz Rakouská společnost Dráhy císařovny Alţběty.    

Od samotného začátku byl rozvoj ţelezniční dopravy spojen s vyuţitím ve vojenství. 

Rakouský generální štáb pochopil výhody ţelezniční dopravy  - rychlou přepravu vojsk na 

velké vzdálenosti. Tato skutečnost hrála v územní rozlehlosti Rakouska mimořádně závaţnou 

roli, a proto jiţ v roce 1839 pomohl prosadit a urychlit výstavbu  tzv. Severní dráhy 

Ferdinandovy, spojující  Vídeň přes Moravu s Haličí, jako nástupním prostorem  pro válku 

s Ruskem. Další úseky hlavní trati  byly dokončovány postupně, a to v roce  1841 z Břeclavi 

do Přerova a na odbočce Přerov- Olomouc , v roce  1842 hlavní trať dorazila  do Lipníka nad 

Bečvou ( s jistým zdrţením způsobeným  nedostatkem financí), v roce 1847 do Bohumína. O 

rok později  byla odtud  vybudována přípojka do Annargu ( dnes CHalupki). V současnosti je 

trať mezi Břeclaví a Petrovicemi u Karviné součástí 2. rychlostního  koridoru ČD. 

Po celé jedno století byla ţeleznice prakticky dominantní mechanizovanou dopravou, kdyţ 

parní automobily se neosvědčily a nenašly větší rozšíření. Kolem roku 1900 se objevily na 

silnicích naší země první vozy hnané spalovacím motorem. Vyskytovaly se ojediněle jako 

výrobky cizích značek. Na území ČR byl první automobil vyroben v Kopřivnici v roce 1897. 
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Dostal název President. V roce 1900 začaly taktéţ z výrobou automobilů závody Škoda 

v Mladé Boleslavi. Tato výroba byla podstatněji rozšířena však aţ po roce 1905.  

Významnější úlohu v mezinárodních vztazích začala silniční motorová doprava hrát aţ po 

válce
3
. 

 

2.1.2. Vývoj a stav silniční a ţelezniční přepravy v ČR po roce 1918 

 

Vznikem Československa v roce 1918 se podstatně změnila dopravní situace ve střední 

Evropě. Bylo nutné přeorientovat všechny dopravní cesty podle území nového státu, a to do 

západo-východního směru. Nový československý stát přebíral při svém vzniku na 13 000 km 

ţelezničních tartí se značně zanedbaným a různorodým kolejovým svrškem. Prvotní snahou 

všech československých vlád balo především získat další ţelezniční spojení se Slovenskem a 

slovenskou a podkarpatskou ţelezniční síť dobudovat transverzálním směrem. Protoţe síť 

Československých státních drach vznikla ze dvou velkých drsah státních a z mnoha 

soukromých spojů, bylo třeba celou síť také administrativně, stavebně a právně sjednotit
4
.  

   Ve druhé polovině roku 1920 přijalo Národní shromáţdění zákon č. 235, který umoţňoval 

stavbu nových ţeleznic za státní útraty. Tomuto zákonu předcházel tzv. Velký investiční 

zákon ze dne 30. března 1920, který vládu zmocňoval provést na sávajících tratích stavby 

druhých a třetích kolejí, úpravy tratí pro zvýšený provoz, rozšíření stanic a topírenských 

zařízení, stavby obytných budov, nocleţen a ředitelských budov a také zabezpečení dopravy 

telegrafem a telefonem. Přebudování jednokolejné sedmdesátikilometrové lokálky Břeclav – 

Děvinská Nová Ves na dvojkolenoui rychlíkovou tarť bylo prpvedeno z politických důvodů 

urychleně a v roce 1926 skutečně začaly z Prahy do Bratislavy jezdit rychlíkové vlaky.  

Druhého nového spojení se Slovenskem bylo dosaţeno rozšířením tzv. moravské 

transverzálky a jejím protaţením Vlárským průsmykem do okolí Váhu.  

                                                             
3 KYNCL, J., Historie dopravy na území České republiky, Praha, Institut Jana Pernera o.p.s, 2006, ISBN 

80-903184-9-5, s. 20 (citováno 30.3.2010) 

 

4
 HLAVAČKA, M., Stručné dějiny oborů – Doprava,Praha, Scientia, 2002, ISBN 80-7183-252-9, s. 22 

(citováno 30.3.2010) 
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Třetího bylo docíleno vybudováním zcela nové tratě v náročném terénu mezi Vsetínem a 

Trenčianskou Teplou přes Horní Ledeč. Současně byla stavěny druhé koleje na trati z Přerova 

do Olomouce (24 km), ze Zdic do Plzně ( 62 km), z Olomouce do České Třebové ( 86 km) a 

taktéţ z Břeclavi do Brna ( 61km ).[2] 

Hospodaření ČSD mělo aţ do roku 1930 příznivé výsledky ( provozní koeficient, tj. poměr 

provozních vydaní k provozním příjmům v roce 1928 činil 88 %), na čemţ měla podíl i 

obezřetná zákonná úprava, jimiţ byly státní dráhy prohlášeny „za podnik, který nejsa povolán 

k plnění záleţitostí jen správních, má se říditi podle zásad obchodního hospodaření“, ale 

zároveň mu bylo přisouzeno plnit svůj hlavní národohospodářský úkol a „ dbát i uznaných 

zájmů veřejných“ i kdyţ od 30. let 20 století se ţeleznice nacházely pod stále větším tlakem 

automobilové dopravy.  

Tento tlak nutil ČSD k racionalizaci jejího provozu, coţ se během 30. let konkrétně projevilo 

ve sniţování stavu zaměstnanců, rušení tratí a motorizací, tedy zaváděním lehkých 

motorových vozů na méně vytíţené tratě a organizováním vlastní autobusové dopravy. 

Elektrifikace tratí byla v předválečném období provedena pouze na 28 km praţských 

spojovacích drah a na praţském Wilsonově nádraţí kvůli odkouření centra města. Ţelezniční 

síť v období Protektorátu rozšiřována nebyla. Naopak od roku 1942 byla stále více vystavena 

destrukci, a to jak ze strany domácího odboje, tak i stupňováním leteckých akcí Spojenců, 

z nichţ mnohé mířily právě k ochromení ţelezniční dopravy
5
.  

V Československé republice se nacházelo k roku 1926 na 58 342 km státních, zemských, 

ţupních a okresních silnic, z toho v českých zemích 49 203 km, na Slovensku 7 836 km a na 

Podkarpatské Rusi 1303 km.  Z oněch necelých 50 000 km silnic v českých zemích připadala 

jen 5 827 km na tzv. státní, tedy ty, které mohly víceméně slouţit pro provoz motorových 

vozidel. Povrch silnic však byl v drtivé většině štěrkový, a tedy pršný. Jen 215 km státních 

silnic mělo dláţdění. Délka silnic nebyla v meziválečném období rozšiřována. Jejich kvalita 

se pozvolna zlepšovala teprve počínaje rokem 1927, kdy byl přijat zákon č. 116 o zřízení tzv. 

Silničního fondu , umoţňujícího financovat údrţby silnic z nově zavedené daně z motorových 

vozidel a ropných produktů. Do roku 1936 bylo z peněz Silničního fondu bezprašně upraveno 

5 300 km a rekonstruováno několik desítek mostů. V roce 1939 tento fond zanikl.  

                                                             
5                HLAVAČKA, M., Stručné dějiny oborů – Doprava,Praha, Scientia, 2002, ISBN 80-7183-252-9, s. 22 

(citováno 30.3.2010) 
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Skutečný masový rozvoj motorismu před druhou světovou válkou brzdil jednak špatný stav 

silnic, ponechání předpisů pro jízdu motorových vozidel z dob monarchie, dále celní a daňové 

podvazování prodeje automobilů (od roku 1921 byla na prodej motorových vozidel uvalena 

daň z přepychu a na jejich dovoz šedesátiprocentní clo), vysoké zdanění benzínu a mazacích 

olejů a vybírání obecních dávek (mýtného, dlaţebného) při průjezdu některými obcemi. 

Automobil zůstal i za první republiky luxusní záleţitostí, kterou si mohly dovolit movitější 

vrstvy obyvatelstva.. Československo zaujímalo počátkem 20. let 20. století aţ 51. místo ve 

světě z hlediska stupně motorizace, neboť jeden automobil připadal na 3 138 obyvatel
6
. 

Lepší situace jiţ byla v roce 1930, kdy bylo na území ČSR registrováno jiţ více jak 100 000  

motorových vozidel. V Roce 1938 stoupl počet motorových vozidel v ČSR na 200 000 , 

z toho bylo 100 000 osobních automobilů.  Z toho plynula i skutečnost, ţe koncem 30. let 

bylo registrováno v ČSR okolo 170 výrobců motorových vozidel, k nimţ mezi největší patřily 

závody Aero v Praze – Vysočanech, Česká zbrojovka (ČZ) v Praze, Zbrojovka ing. F. Janeček 

(JAWA) v Praze – Nuslích, Laurin a Klement v Mladé Boleslavi, Tatra v Kopřivnici. V roce 

1937 bylo v Československu vyrobeno 12 634 osobních automobilů a 14 111 motocyklů. 

V důsledku naplnění mnichovské dohody byla silniční síť v době Protektorátu výrazně 

zmenšena. S přechodem protektorátního hospodářství na válečné účely, spojeným 

s přídělovým systémem i v oblasti rozdělování pohonných hmot, byla totálně automobilová 

doprava ochromena. Během druhé světové války prakticky ustala veškerá výstavba nových 

pozemních komunikací.[2] 

 

2.1.3. Vývoj a stav silniční a ţelezniční přepravy v ČR po roce 1948 

 

Doprava velmi přesně kopírovala celkový politický a hospodářský vývoj v poválečném 

Československu. I u ní proběhlo po počáteční obnově po roce 1945 nekompromisní 

znárodnění. Zákonem o národních podnicích z 30. prosince 1848 byly znárodněny všechny 

formy veřejné dopravy. Vznikly tak státní dopravní podniky Československé státní dráhy 

(ČSD), Československá automobilová doprava (ČSAD). 

                                                             
6             HLAVAČKA, M., Stručné dějiny oborů – Doprava,Praha, Scientia, 2002, ISBN 80-7183-252-9, s. 23 

(citováno 30.3.2010) 
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 Na dopravních výkonech se podílely ţelezniční doprava 28,4 % a silniční 73,4 %. Prudký 

nárůst nákladní a osobní automobilové přepravy vedl k pohlcení měst automobily a k narušení 

ţívotního prostředí.[2] 

 

Ţelezniční doprava 

Během tzv. socialistického období bylo moţné zaznamenat postupně zmenšující se podíl 

ţeleznice na celkové nákladní přepravě. Nejvytiţenějšími tratěmi se staly tahy ve směru západ 

– východ, zvláště pak tratě Děčín – Ústí n. Labem – Nymburk – Česká Třebová – Olomouc – 

Ostrava – Ţilina – Košice – Čierná nad Tisou s napojením na sovětskou širokorozchodnou síť 

a Sokolov – Cheb – Plzeň – Praha – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno – Bratislava – Štírovo.  

Na těchto zhruba 13 % tratí bylo soustředěno na 60 % přepravních výkonů. V období 

socialismu mezi léty 1948 – 1989 byl kladen především důraz na zvýšení výkonnosti 

západovýchodních ţelezničních tahů, které propojovaly nejprůmyslovější území tehdejšího 

státu s východem republiky.  

Konkrétně se jednalo o provázání severočeské hnědouhelné pánve s praţským strojírenským 

centrem, ostravským hutnictvím a východoslovenskou překládkovou oblastí kolem Košic a 

Čierné nad Tisou. Proto byla ztrojkolejněna trať Praha – Poříčany, zdvojkolejněna trať Košice 

– Čišena n. Tisou, v roce 1955 byla dobudována dvojkolejná odklonová trať Brno – Tišnov – 

Havlíčkův Brod s návazností na hotovou dráhu Havlíčkův Brod – Kolín a dále byla 

přestavěny ţelezniční uzly v Praze, Nymburce, České Třebové, Ostravě, Ţilině, Bratislavě, 

Zvolenu a Košicích. Nové a zdvojkolejněné tratě byla většinou přeměňovány z parní na 

elektrickou trakci. S elektrizací československých ţeleznic  na stejnosměrný proud o napětí 

3000 V se začalo v r. 1949 na trati Ţilina – Košice. V Čechách byla zvolena trakce na střídavý 

proud o 50 Hz a napětí 25 kV. Ţelezniční síť tak byla de facto rozdělena na dvě trakce 

s různými proudovými systémy, coţ dodnes přináší velké provozně ekonomické potíţe. Do 

roku 1970 bylo elektrizováno 2 371 km ţeleznic a podíl elektrické trakce na celkovém 

výkonu stoupl na 56 %. Podíl motorové trakce se mezi léty 1955 aţ 1970 zvýšil z 3 % na 26 

%. Zbytek připadal ještě na parní trakci, která byla ale v následující desetiletí jiţ definitivně 

odstraněna
7
.  

                                                             
7
 HLAVAČKA, M., Stručné dějiny oborů – Doprava,Praha, Scientia, 2002, ISBN 80-7183-252-9, s. 30 

(citováno 30.3.2010) 
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Silniční doprava 

Pravidelná silniční doprava přešla do kompetence státního podniku Československá 

automobilová doprava a dále pokračovala ve směru „socializace“ velkého mnoţství 

soukromých dopravních podniků. Od 50. let obstarával téměř monopolně osobní přepravu a 

z velké části i přepravu nákladů jeden velký podnik. Poválečné silniční hospodářství navázalo 

na program silničního fondu a zaměřilo se na sniţování počtu prašných cest. V roce 1970 

mělo v Československu asi 86 % silnic pevný bezprašný povrch, přesto ale jejich struktura a 

kvalita přestávaly vyhovovat narůstajícímu silničnímu provozu, na kterém stále intenzivněji 

začala podílet doprava soukromými osobními vozy. V roce 1955 připadal jeden automobil 

v Československu na 111 obyvatel, v roce 1970 pak na 19 obyvatel. V rámci tzv. východního 

bloku patřilo Československo v automobilizaci k nejlépe vybaveným zemím, byť ve srovnání 

se západní Evropou zaostávalo. Pozitivním pro silniční dopravu se stala výstavba nových 

provozů mladoboleslavské automobilky v roce 1964.  

Modernizována byla především asi 13 000 km dlouhá síť tzv. státních silnic. V září 1967 byla 

zahájena výstavba tzv. dálnice. Ze strategických a hospodářských důvodů byla jako první 

vystavěna dálnice z Prahy do Brna a Bratislavy.[2]  

První úseky této dálnice v okolí výše jmenovaných něst byly dány do provozu v letech 1972 

aţ 1973. Ke zprovoznění celé dálnice Praha – Bratislava došlo koncem 70. let, v 80. a 90. 

letech na ní navázaly další úseky směřující z Prahy do Plzně a Rozvadova, z Prahy do Mladé 

Boleslavi a Mnichova Hradiště či z Prahy do Poděbrad nebo z Brna do Olomouce.  
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2.2. Právní a ekonomické aspekty silniční a železniční přepravy po roce 

1989 

 

V rámci této kapitoly se zaměřím na charakteristiku právních a ekonomických aspektů 

silniční a ţelezniční přepravy po roce 1989. Je nesporné, ţe došlo k řadě legislativních změn, 

ale také ke změnám ekonomickým, především trţní prostředí a ekonomika, vyšší konkurenční 

prostředí, se vstupem ČR do Evropské unie, pak dochází k řadě dalších právních a 

ekonomických změn. Nejvýznamnější změny uvádím v souhrnu níţe, přičemţ jednotlivé dílčí 

aspekty dané problematiky budou uvedeny, také v dalších kapitolách práce. 

 

Problematika zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších právních 

předpisů, další právní předpisy
8
 

Během posledních let došlo k novelizaci zákona č. 111/1994, o silniční přepravě, ve znění 

pozdějších předpisů a k souvisejícím prováděcím předpisům. V souladu s touto činnosti 

dochází také postupně v rámci České republiky k harmonizaci a sbliţování českého právního 

řádu v této oblasti s normami komunitárního práva EU
9
. Země Evropské unie se při přepravě 

nebezpečných látek po silnici mimo Dohody ADR řídí ustanoveními poměrně velkého 

mnoţství směrnic a nařízení Evropského společenství.[3] 

Zákon o silniční dopravě, mimo řady dalších ustanovení, upravuje podmínky provozování 

silniční dopravy silničními motorovými vozidly prováděné pro vlastní a cizí potřeby za 

účelem podnikání, stejně jako práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tímto 

spojených. 

Mimo toho jsou vymezeny kompetence pravomoci a působnosti orgánů státní správy na tomto 

úseku. Zákon obecně se nevztahuje na provozování silniční dopravy pro soukromé potřeby 

fyzických osob, pokud tyto sluţby nejsou prováděny za úplatu. 

Zákon dále vymezuje, ţe silniční dopravou je povoleno přepravovat pouze nebezpečné látky 

vymezené Dohodu ADR, a to za podmínek stanovených v této dohody.  

                                                             
8  Viz. blíţe příslušné znění zákona a souvisejících právních předpisů. 

9  PETRUNČÍK, P. Přeprava nebezpečných věcí po silnici podle Dohody ADR. 4.vyd. ČESMAD. s. 45 
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Tímto je jednoznačně stanoveno, ţe Dohoda ADR se vztahuje i na přepravu nebezpečných 

látek ve vnitrostátní dopravě. 

Významné změny do zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přinesl zákon č. 

175/2002 sb., o silniční dopravě, který definuje pojem tzv. bezpečnostního poradce pro 

přepravu nebezpečných látek a účinnost tohoto předpisu byla od 1. prosince 2002. 

Dalším významným vnitrostátním dokumentem je vyhláška Ministerstva dopravy ČR,           

č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o silniční 

dopravě
10

, a která se týká podrobností pověřování fyzických a právnických osob 

k povinnému školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné látky v souladu s ustanoveními 

Dohody ADR.  

Povinností těchto pověřených osob a dále pověřováním stanic technické kontroly                                 

a kontrolních techniků k provádění technických kontrol vozidel, která jsou určena k přepravě 

nebezpečných látek podle Dohody ADR. 

Dalším významným zákonem je zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách                        

a chemických přípravcích
11

, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem tohoto zákona je 

stanovení práv a povinností právnických a fyzických osob při zjišťování vlastností                    

a klasifikaci chemických látek a chemických přípravků, při jejich registraci, evidenci, 

oznamování, nakládání s nimi a při jejich uvádění na trh a vymezení působnosti dopravních 

úřadů a orgánů odborného dozoru. 

Praktická realizace tohoto právního předpis jsou implementována do následujících vyhlášek
12

: 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví 

náleţitosti o oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bliţší 

podmínky odborné působnosti a postup při jejich ověřování, postup prokazování 

zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných 

                                                             
10  Zpracováno podle příslušného právního předpisu. 

11  Zpracováno podle příslušného právního předpisu. 

12  LAMBERT, D., STOCK, J., ELLRAM, L., Logistika, Computer Press, Praha, 2000, ISBN  

80-7226-221-1. s.17 
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nebezpečných látek a přípravků, jejichţ dovoz a vývoz je moţný pouze se souhlasem 

Ministerstva ţivotního prostředí ČR 

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek. 

Vyhláška stanoví náleţitosti obsahu ţádosti o registraci chemických látek a způsob 

jejího zpracování, postup při provádění registrace chemických látek, rozsah 

doplňkových údajů, rozsah podkladů, které výrobce nebo dovozce chemické látky 

předkládá k ţádosti o registraci a k ţádosti o prodlouţení období k uvádění látek 

nepodléhajících registraci na trh 

 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví 

podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému 

přípravku 

 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 26/1999 Sb., o způsobu provedení                 

a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků.[4] 

  

Předpisy o přepravě nebezpečných věcí mají také souvislost i s přepravou některých 

nebezpečných odpadů. Právní úprava odpadů je v rámci vnitrostátního práva řešena zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech
13

, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mimo jiné řeší 

také pravidla předcházení vzniku odpadů, je zde také detailně taxativně vymezeno hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů včetně odborné způsobilosti k hodnocení, balení                           

a označování nebezpečných odpadů, apod. 

 

Dalším právním předpisem je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích
14

, ve znění pozdějších předpisů. Předmětný zákon upravuje 

podmínky provozu na pozemních komunikacích a výkon státní správy a státního dozoru 

v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

 

                                                             
13  Zpracováno podle příslušného právního předpisu. 

14  Zpracováno podle příslušného právního předpisu. 
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Závěrečná ustanovení tohoto právního předpisu jsou zaměřena na výrobce silničních vozidel, 

systémy vozidel, konstrukční části vozidel a na samostatné technické celky vozidel, zvláštních 

vozidel a ostatních subjektů, které jsou účastny na schvalování nebo uznávání technické 

způsobilosti daného typu. V této souvislosti jsou povinni dodrţovat technické předpisy 

vydané na základě Dohody ADR. 

K příslušnému zákonu č. 56/2001 Sb., se váţí Vyhlášky Ministerstva dopravy ČR, které jsou 

následující
15

: 

 Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a o technických poţadavcích a technických podmínkách, ve znění 

pozdějších předpisů 

K tomuto zákonu se také váţe zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V tomto právním předpisu je řešen provoz na 

pozemních komunikacích, problematika týkající se řidičských oprávnění, řidičských průkazů, 

registru řidičů a tzv. bodové hodnocení.[4] 

Zákon č. 477/2007 Sb., o obalech
16

, ve znění pozdějších předpisů, je dalším právním 

předpisem. Tento zákon upravuje povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů, 

registrační a evidenční poplatky, výkon státní správy a ochranná opatření. 

Pro obaly pro přepravu nebezpečných výrobků se stanovuje povinnost zajistit staţení 

takového vyprázdněného obalu z oběhu nebo daného trhu a jeho následnou recyklaci 

v souladu s evropskými předpisy. Stejně tak jsou vymezeny prvky nebezpečnosti takového 

obalu jako nebezpečného výrobku nebo společnosti, která obal na trh uvedla. 

 

                                                             
 

15  LAMBERT, D., STOCK, J., ELLRAM, L., Logistika, Computer Press, Praha, 2000, ISBN  

80-7226-221-1. s. 19  

16  Zpracováno podle příslušného právního předpisu. 
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Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
17

, ve znění pozdějších předpisů se 

týká právní úpravy prevence závaţných havárií, které jsou způsoben nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky. Tento zákon stavuje povinnosti 

provozovatelům, havarijní plány, účet veřejnosti, výkon státní správy a další činnosti.  

Zákon dále upravuje systém prevence závaţných havárií pro objekty a zařízení, ve kterých je 

umístněna vybraná nebezpečná chemická látky nebo chemický přípravek. 

 

Zhodnocení právní problematiky 

        Otázka týkající se právní úpravy ţelezniční a silniční přepravy je obecně poměrně sloţitá 

a obsáhlá a je stále aktuálním právním tématem. V rámci této kapitoly jsem se zabýval 

hlavními právními aspekty dané problematiky a vymezení toho, jaké právní předpisy jsou 

v této oblasti nejvýznamnější a nejdůleţitější. 

Nutnost znalosti těchto právních předpisů u osob, které pracují ve své práci s přepravou 

nebezpečných věcí, je klíčová. Tyto znalosti jsou nezbytné pro kvalifikovaný výkon práce 

související s přepravou nebezpečných věcí po silnici. Je nutné také vycházet ze skutečnosti, ţe 

přeprava nebezpečných věcí není přepravou běţnou a jsou na ni kladeny obecně zvýšené 

poţadavky.  

V současné době je situace taková, ţe v mnoha krajích České republiky se přepravě 

nebezpečných věcí nedostává potřebné pozornosti, ze strany státních institucí, která je 

nezbytná a běţná v dalších evropských státech a obecně v Evropské unii. Velmi přísné 

předpisy v tomto kontextu má například Rakousko, Norsko a řada dalších evropských států. 

Dopravní inspektoráty by měly do budoucna věnovat vyšší pozornost této problematice. 

Z tohoto faktu také vyplývá skutečnost, ţe dopravce, který provádí mezinárodní dopravu, se 

zpravidla snaţí určitými a specifickými způsoby a postupy obcházet platné právní předpisy, 

protoţe si je jistý, ţe zvýšené náklady na potřebné vybavení vozidla mu pouze sniţují 

konkurenceschopnost, uplatnění na trhu, a tím také otázky související se ziskem. 

 

                                                             
17  Zpracováno podle příslušného právního předpisu. 
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Česká republika představuje poměrně vyspělý a rychle se rozvíjející průmyslový stát, který 

má k dispozici poměrně hustou silniční síť, spíše průměrné kvality, dálnice a rychlostní 

komunikace, kterou jsou ve výstavě, vyjma těch jiţ existujících, a také disponuje ţelezniční 

sítí, sítí ropovodů, a také splňuje strategické poţadavky států EU a NATO.  

Česká republika má také celkem výhodnou geografickou polohu, proto v rámci ČR nepůjde 

v přepravě pouze o vlastní vyuţití těchto sítí, ale bude se také jednat o jejich vyuţití jako 

tranzitních sítí. 

Silniční vozidla přepravující nebezpečné věci jsou nasazována tam, kde není moţné vyuţít 

levnějších druhů přepravy. Tento fakt je ovlivněn a dán vţdy okamţitou situací v kaţdé 

lokalitě. Ve fungující a stále se rozvíjející nebo stagnující ekonomice kaţdé jedné lokality se 

okamţité poţadavky a zadání týkající se přepravy nebezpečných věcí velmi dynamicky mění. 

Obecně můţeme přepravu nebezpečných věcí, která je prováděna v podmínkách ČR 

většinově kombinovaným způsobem, zahrnujícím několik druhů přepravy v rámci procesu 

přepravy, a také ve skladě přeprav v ČR, tyto doprava je členěna následovně
18

: 

 lodní námořní 

 lodní říční 

 potrubní produktovody 

 železniční přeprava 

 silniční přeprava 

Pokud se zaměřím na silniční přepravu v rámci vymezeného výčtu, tak slouţí zejména jako 

vstupní nebo výstupní, slouţící ke sběru a rozvozu nebezpečných věcí na krátké vzdálenosti            

a tento typ dopravy ovlivňují různé faktory, které je moţné vymezit následovně
19

:  

 ekonomické faktory – ekonomické faktory představují vysoké náklady na jednotku 

přepravované látky ADR s ohledem na: 

                                                             
18  LAMBERT, D., STOCK, J., ELLRAM, L., Logistika, Computer Press, Praha, 2000, ISBN  

80-7226-221-1. s.51  

19  Zpracováno podle: LAMBERT, D., STOCK, J., ELLRAM, L., Logistika, Computer Press, Praha, 2000, 

ISBN  

80-7226-221-1. s.54 
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 technicko-legislativní poţadavky týkající se sběrných míst a stáčišť, například 

kompatibilita jednotlivých zařízení, apod., vysoké pojistné zahrnující pojištění 

nákladu, techniky, pojištění proti škodám, pojištění majetku, pojištění proti znečištění 

a ekologické zátěţi, apod., náklady na dálniční známky, na mýtné, na daňové a celní 

poţadavky, apod. 

 vysoké finanční náklady spojené s poţadavky na silniční přepravu, a to poţadavky na 

technické vybavení vozidel, legislativní otázky spojené s technickými parametry, 

odborné zkoušky ADR, STK-ADR, poţadavky na kvalitu obsluh techniky, zejména 

pak oprávnění, zkoušky, profesní průkazy, licence, apod. 

 vysoké pořizovací ceny a náklady vlastních přepravních kontejnerových 

jednotek 

 relativně malé přepravované objemy těchto látek v cisternových vozidlech 

nebo kontejnerech 

 faktory bezpečnostní – silniční vozidla přepravující nebezpečné věci jsou vystavena 

vlivům dopravního provozu, různé hustoty, ale mohou se přepravovat pouze po 

určených trasách, tj. zejména trasy ADR. Na přepravu dle ADR jsou kladeny vysoké 

bezpečnostní nároky, a to nejenom na technické parametry, ale také na parametry 

související s lidskými zdroji a obsluţným personálem 

 faktor geografický – v obecné rovině by silniční doprava měla doplňovat 

ekonomicky výhodnější a bezpečnostně méně rizikové druhy přepravy. V podmínkách 

České republiky jsou především z geografických důvodů a dle historického a 

společenského vývoje, pouţívány ty druhy přeprav nebezpečných věcí, jak a kdy bylo 

vyţadováno, zejména pak kdyţ docházelo k obrovskému rozvoji chemického 

průmyslu, zejména poválečná léta 20. století, spolupráce na výstavbě sítě ropovodů 

Druţba, ropovodů Čepro, hmotných státních rezerv patřících do Správy státních 

hmotných rezerv, k výstavbě a rozšiřování letišť, k výstavbě lokálních 

zpracovatelských závodů chemických látek, k výstavbě rafinerií, apod.  

Dle moţností pak byla jednotlivá centra propojována ţeleznicí, produktovody a bylo 

vyuţíváno vodních toků současně s rozšiřováním silniční sítě.[4] 
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2.3. Analýza současného stavu a vymezení hlavních trendů 

 

          Pokud se měl zaměřit na analýzu současného stavu, mohu konstatovat, ţe mezi 

nejvýznamnější patří zejména vlivy v oblasti ekonomického a právního rámce, dané 

problematiky. Z hlediska ekonomického rámce se budu touto problematikou zabývat ještě 

v praktické části práce, právní aspekty, lze shrnout, vzhledem k předchozí kapitole 

následovně.[5] 

Legislativní předpisy vymezené v rámci této kapitoly představují zejména nejdůleţitější výčet 

právních předpisů, které budou dále rozpracovány u jednotlivých problémů v dalších 

kapitolách. Z obecného vymezení je moţné obecně analyzovat, ţe předpisy v oblasti přepravy 

silniční a ţelezniční, lze rozčlenit, dle stupně právní síly, obecně následujícím způsobem
20

: 

 Mezinárodní smlouvy 

 Nařízení a směrnice Rady a Komise ES 

 Vnitrostátní právní předpisy 

 Judikatura soudů a jiných orgánů 

 

Před jiţ několika lety jsme se začali setkávat s termínem „interoperabilita“, který se mezitím 

stal běţnou a významnou součástí našeho odborného slovníku. Do češtiny je tento termín 

překládán jako provozní a technická propojenost evropského ţelezničního systému. Evropská 

unie a její Evropská komise si počátkem devadesátých let minulého století uvědomily, ţe ani 

zavádění evropských norem a jejich harmonizace nezajišťují, aby se i nadále nevyvíjely 

rozdílné národní systémy.[13] To vše vedlo Evropskou komisi k rozhodnutí začít 

nekompromisně poţadovat od ţelezničních společností i od podniků ţelezničního průmyslu, 

aby začali řešit sjednocování výrobků, předpisů, subsystémů a systémů tak, aby bylo  

interoperabilní, tj. schopné vzájemné součinnosti a spolupráce. Česká republika jako jeden 

z členů Evropské Unie deklarovala snahu stát se vzhledem k relativně husté ţelezniční 

dopravní síti a strategické poloze státu srdcem integrované ţelezniční dopravy Evropy.[6] 

                                                             
20  PERNICA, P. Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století, Radix, Praha, 2005, ISBN 80-

86031-59-4. s. 15 
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 K dosaţení tohoto cíle je nezbytné splnění všech stanovených regulačních, technických a 

provozních podmínek obsaţených v příslušných směrnicích Evropského parlamentu a Rady, 

které hovoří o interoperabilitě, a tedy se zavázala k plnění evropských legislativních 

poţadavků
21

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 BŘEZINA, E. a kolektiv, Interoperabilita, Univerzita Pardubice, 2008, ISBN 978-80-7194-984-8 s. 4 

(citováno 30.3.2010) 
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3. Praktické vymezení dané problematiky 

 

           V rámci praktické části práce se chci zabývat, v souladu s cíli práce, zejména 

následujícími oblastmi, v rámci zvolené problematiky, a to: 

 Analýza současného stavu silniční a železniční přepravy, vymezení hlavních trendů 

 Analýza postavení silniční a železniční přepravy na dopravních trzích v ČR 

 Analýza dopadů hospodářské recese na segment silniční a železniční dopravy, shrnutí 

hlavních závěrů 

 Predikce budoucího vývoje a doporučení v oblasti silniční a železniční přepravy v ČR 

Dopravu pro účely této praktické části práce můţeme klasifikovat dle těchto kritérií, přičemţ 

do odvětví dopravy, dle statistiky a metodiky Českého statistického úřadu, patří ekonomické 

subjekty, které obstarávají přemísťování nákladů a osob v těchto oborech
22

 (viz. obrázek 1): 

 železniční doprava 

 silniční doprava 

 potrubní doprava 

 vnitrozemská vodní doprava  

 letecká doprava 

První dvě kategorie výrazně uvedené budou předmětem analýzy, zajímavé srovnání nabízí 

také mezinárodní metodologie, například dle OECD se do odvětví dopravy navíc zahrnují 

také: 

 subjekty zabezpečující vedlejší a pomocnou činnost v dopravě 

 činnosti dopravních kanceláří v oblasti dopravy 

Do odvětví spojů se zařazují, podle metodiky Českého statistického úřadu, právní subjekty a 

jejich výkonné jednotky, působící v oblasti poštovní a kurýrní činnosti a v oblasti 

telekomunikací.  

                                                             
22  Zdroj: http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-9#93 (citováno 29.03.2010) 

http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-9#93
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Specifické místo pak zaujímá Česká pošta, státní podnik působící v rámci poštovních sluţeb, 

který zajišťuje sluţby poštovních zásilek a poštovních poukazů. Samostatné místo pak je 

vymezeno pro telekomunikační sluţby. 

 

Obrázek 1: Vymezení složek a druhů dopravy 

 

Zdroj: BRINKE J.: Úvod do geografie dopravy, Karolinum, Praha 1999 
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3.1. Analytické a statistické vyhodnocení železniční přepravy po roce 1989 

        Ţelezniční přeprava zaznamenala po roce 1989 řadu velmi výrazných změn, které mají 

vliv na její současnou podobu i fungování, a také budou mít vliv na budoucí vývoj ţelezniční 

přepravy, zejména v kontextu s dalšími změnami v rámci evropské dopravní a strukturální 

politiky.  

Za některé z významných faktorů můţeme souhrnně označit například faktory rozvoje 

národního hospodářství a jejich změny, stejně jako regionální změny a jejich rozvoj, díky 

čemuţ je zajištěna mobilita výrobních faktorů v oblasti ţelezniční dopravy. Významné jsou 

také globalizační vlivy, které lze souhrnně shrnout následně: 

 zvyšování mobility ve společnosti, zhoršování kvality ţivota zdrví emisemi, 

převládající zájem o ekologickou formu přepravy prostřednictvím ţeleznice 

 nárůst flexibility a mobility pracovní síly v oblasti ţelezniční přepravy 

 financování ţelezniční přepravy v ČR, podfinancování v porovnání s ostatními 

členskými státu EU 

 potřeba kvalitního a rychlého dopravního spojení v podmínkách českého dopravního  

trhu 

V rámci teoretické části práce jsem se zabýval historickými a teoretickými přístupy k uvedené 

problematice. Nyní se zaměřením na zhodnocení situace ţelezniční přepravy v ČR po roce 

1989, a to prostřednictvím SWOT analýzy (viz. tabulka 1).  

SWOT analýza obecně charakterizuje výchozí podmínky pro vymezení současného stavu 

ţelezniční dopravy a v rámci tohoto hodnocení a této analýzy se budu zaměřovat na 

střednědobý horizont působení této politiky. Název SWOT vymezuje čtyři klíčové oblasti, 

které jsou následující: 

 S – silné stránky v oblasti ţelezniční přepravy – Strenghts 

 W – slabé stránky v oblasti ţelezniční přepravy – Weaknesses 

 O – příleţitosti v oblasti ţelezniční přepravy – Opportunities 

 T – hrozby v oblasti ţelezniční přepravy – Threats 
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Uvedené oblasti představují vymezení jednotlivých silných stánek a slabých stránek, hrozeb             

a příleţitostí v rámci současné situace ţelezniční dopravy v ČR. Souhrnně tedy mohu vymezit 

nejvýznamnější ukazatele následujícím způsobem
23

. 

 

 

Tabulka 1 – SWOT analýza situace železniční dopravy po roce 1989 

 

S 

 Přijetí jednotné měnové politiky 

postupně zavede relativně rychlý 

ekonomický růst v oblasti dopravy 

 Pozitivní vývoj některých 

makroekonomických veličin 

 Stabilní cenový vývoj 

 Příliv zahraničních investic, jednotný 

systém investičních pobídek 

 Relativně vysoký stupeň liberalizace trhů 

 Podpora projektů a strukturálních oblastí 

EU 

 Rozvoj podnikatelského sektoru 

 Další předpoklady pro technologický a 

inovativní rozvoj v oblasti ţelezniční 

přepravy 

 

W 

 Rozpočtový deficit a jeho řešení, dopady 

na sektor dopravy 

 Nárůst veřejného dluhu a jeho řešení, 

dopady na sektor dopravy 

 Problémy s nedokončenou 

restrukturalizací hospodářství v oblasti 

dopravy 

 Vysoké transakční náklady 

 V některých oblastech poměrně nízká 

efektivita přerozdělování veřejných 

zdrojů 

 Jednotná metodika přerozdělování 

veřejných zdrojů 

 Efektivita investičních prostředků a jejich 

přerozdělování 

 

                                                             
23  Zpracováno podle http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ , sekce ţelezniční 

přeprava a související statistiky 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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O 

 Další rozvoj vnitřního trhu v rámci 

Evropské unie, hlubší míra integrace 

 Eliminace makroekonomických hrozeb a 

rizik 

 Moţnost oţivení evropského 

hospodářství 

 Příznivá a udrţitelná struktura a úroveň 

hospodářského růstu 

 Pokračování přílivu přímých 

zahraničních investic 

 Reforma systému veřejných financí 

 Moţnosti reformy institucionálních 

přístupů 

 Zájem veřejnosti na rozhodovacích 

procesech, kontrola veřejnosti v oblasti 

dopravy 

 Zlepšení a uplatnění právních a 

ekonomických předpokladů v oblasti 

dopravy 

T 

 Přetrvávající hospodářská recese, dopady 

na Evropskou unii v kontextu na recesi 

světových ekonomických center 

 Konkurenční tlaky a zájmy jednotlivých 

Evropských států na ţelezniční dopravě 

 Nutnosti fiskálních reforem a změn, velmi 

nízká flexibilita těchto procesů 

 Vývoj veřejného dluhu a míry 

zadluţování 

 Vývoj kurzu eura a řešení ostatních 

měnových jednotlivých států, nemající 

euro 

 Změny v demografických, sociálních a 

dalších faktorech 

 Omezené veřejné investice do některých 

oblastí, jako fondy, infrastruktura, apod. 

 Narůstání a změny v regionálních 

rozdílech 

 

Ţelezniční přepravu v ČR významně ovlivnil zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 

pozdějších předpisů, který zrušil monopol státního podniku České dráhy a umoţnil tak 

podnikání na drahách obecně ve třech kategoriích:
24

 

 podnikání s dráhou ve formě údrţby a výstavby 

 podnikání vlastního dopravce , tj. vlastníka dopravních prostředků 

 podnikání ve smyslu provozování dráţních zařízení a zabezpečení dopravy 

                                                             
24  HLAVÁČ, J., REKTOŘÍK, J. a SKŘÍDLOVSKÁ, E. Ekonomika a řízeni technické infrastruktury. Op. 

cit., s. 103. 
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V roce 2003 proběhla a byla dokončena transformace státního podniku České dráhy a vznikly 

následující nástupnické organizace:  

 České dráhy, a.s. 

 státní organizace Správa ţelezniční dopravní cesty  

 Dráţní inspekce jako organizační sloţka státu  

 

Největším dopravcem v ţelezniční přepravě v rámci ČR je společnost České dráhy, a.s., která 

zajišťuje nejvíce vlakových spojů. Kromě této společnosti se v ČR nachází soukromí 

provozovatelé ţelezniční dopravy, jedná se však většinou o firmy s regionální působností.[7]  

Jedná se například o firmu Viamont
25

, a.s. Tato firma od roku 1997 provozuje osobní 

ţelezniční dopravu na trati Trutnov-Svoboda nad Úpou a později zahájila provoz na trati 

Sokolov-Kraslice a na jiných. Jako další příklad uveďme Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., 

které vlastní a provozují jindřichohradecké úzkorozchodné kolejové tratě vedoucí 

z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně a provozují pravidelnou osobní i nákladní 

dopravu v motorové trakci.[22] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25  Viz. blíţe oficiální webové stránky společnosti Viamont, a.s. 
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Hlavní tranzitní koridory v České republice lze vymezit následně
26

: 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé trasy ţelezniční přepravy, dle obrázku výše:   

Německo – Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav – Rakousko 

Slovensko – Břeclav – Přerov – Ostrava – Petrovice u Karviné – Polsko a část Česká Třebová – 

Přerov 

Německo – Cheb – Plzeň – Praha – Olomouc – Ostrava – Petrovice u Karviné – Slovensko 

Německo – Děčín – Praha – Veselí nad Luţnicí – Horní Dvořiště – Rakousko 

 

                                                             
26  Zdroj: SUDOP, a.s. Modernisation of railway transit corridors in Czech Republic 
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Z hlediska financování je moţné rozlišit následující veřejné a soukromé prostředky, které jsou 

uţívány pro financování ţelezniční přepravy, tyto prostředky jsou souhrnně následující: 

 

 

Zdroj: Dopravní infrastruktura, zpracováno podle ESF metodiky, 2008 

 

 

Jednotlivé investiční investice do ţelezniční dopravy v komparaci se silniční dopravou, lze 

vymezit na těchto níţe uvedených souhrnných tabulkách (viz. tabulka 2,3,4,5): 

 

Tabulka 2: Investiční dotace do železniční a silniční infrastruktury od MD a SFDI (v mil. Kč) - přehled 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Železniční infrastruktura 5 274 5 226 10 785 10 382 11 146 13 399 

Silniční infrastruktura 6 928 7 553 13 555 17 219 30 040 39 604 

Zdroj: Ročenka dopravy za roky 2000–2005  
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Tabulka 3: Dotace na opravy a údržbu železniční a silniční infrastruktury (v mil. Kč) - přehled 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Železniční infrastruktura 9 135 9 952 11 870 7 165 6 798 7 024 

Silniční infrastruktura 7 209 9 251 8 632 8 414 9 461 10 436 

Zdroj: Ročenka dopravy 2000–2005 

 

 

Tabulka 4: Dotace z veřejných rozpočtů do pravidelné veřejné přepravy osob (v mil. Kč) - přehled 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Železniční osobní 

doprava 7 021 7 292 9 330 7 268 7 072 7 166 

Linková autobusová 

doprava (bez MHD) 2 491 2 608 2 960 3 121 3 283 4 331 

Zdroj: Ročenka dopravy 2000–2005  

 

 

Tabulka 5: Celkové veřejné výdaje do silniční a železniční dopravy - přehled 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Železniční doprava (v mil. Kč) 21 430 22 470 31 985 24 815 25 016 27 588 

Investiční výdaje (v %) 24,61 23,26 33,72 41,84 44,55 48,57 

Výdaje na opravy údržbu (v %) 42,63 44,29 37,11 28,87 27,18 25,46 

Výdaje na os. dopravu (v %) 32,76 32,45 29,17 29,29 28,27 25,97 

Silniční doprava (v mil. Kč) 16 628 19 412 25 147 28 754 42 785 54 371 

Investiční výdaje (v %) 41,66 38,91 53,90 59,88 70,21 72,84 

Výdaje na opravy a údržbu (v %) 43,35 47,66 34,33 29,26 22,11 19,19 

Výdaje na os. dopravu (v %) 14,98 13,44 11,77 10,85 7,67 7,97 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro ţelezniční dopravu je směrodatná dopravní politika státu, neboť stát rozhoduje o cílech, 

preferencích a do značné míry i nákladech jednotlivých dopravních módů na základě nejen 

ekonomických, ale i společenských kritérií. Za společenská kritéria můţeme povaţovat 

taková, která ovlivňují jednání státu ve snaze omezit negativní dopady dopravy na společnost 

nebo naopak zvýšit společenský uţitek z dopravy, který by nebyl dosaţitelný trţními silami 

(coţ ovšem znamená přerozdělení uţitků mezi skupinami subjektů).[8] 

 Při komparaci dopravních systémů a posuzování ekonomické i společenské efektivnosti 

ţelezniční dopravy v rámci těchto systémů mohou být brány do úvahy nejen vlastní náklady 

infrastruktury a provozu, ale i náklady externí. V rámci komparativních studií to znamená 

posoudit, nakolik jednotlivé dopravní módy zatěţují třetí subjekty negativními externalitami. 

K těmto nákladům bývají řazeny především emise, hluk, vibrace, dopravní nehody, zábor 

půdy a mnohé další, více či méně obtíţně vyčíslitelné.
27

 V tomto kontextu nákladů vychází 

ţelezniční doprava ve srovnání s dopravou silniční poměrně lépe, tedy ţelezniční doprava se 

na těchto nákladech podílí zcela marginálně, můţe toto být zásadním argumentem pro 

zastánce revitalizace ţelezniční dopravy. Úspěch nebo neúspěch ţelezniční dopravy, tedy 

konkrétních dopravců a konkrétních tratí je závislý na mnoha specifických a zejména 

regionálních podmínkách. Zcela zásadní je rozhodnutí, jakým způsobem se bude stát podílet 

na současné ţelezniční dopravě. Patří sem i otázka a v podstatě rozhodnutí, zda bude stát 

ţelezniční dopravní cesty vlastnit, budovat, financovat jejich budování, regulovat tuto 

výstavbu, alespoň dohlíţet na ní nebo zcela rezignuje na svůj vliv na ţelezniční infrastrukturu. 

Z historie je patrné, ţe ani jeden z těchto přístupů není univerzálně vhodný a nese s sebou 

problémy a náklady. V současné době je udrţení provozu (ať uţ privátních nebo státních 

dopravců) na celé ţelezniční síti, vzniklé v minulosti za situace, která nezajišťovala 

konkurenceschopnost, a ani konkurenceschopná nebyla, moţná jen za cenu vysokých nákladů 

hrazených z veřejných prostředků a plýtvání zdrojů
28

.  

 

 

                                                             
27

 KVIZDA, M. a kolektiv,Železniční doprava – Institucionální postavení, hospodářská politika a 

ekonomická teorie, Brno – Masarykova univerzita, 2007, ISBN 978-80-210-4233-9 s. 15 (citováno 30.3.2010) 

28
 KVIZDA, M. a kolektiv,Železniční doprava – Institucionální postavení, hospodářská politika a 

ekonomická teorie, Brno – Masarykova univerzita, 2007, ISBN 978-80-210-4233-9 s. 47 (citováno 30.3.2010) 
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3.2. Analytické a statistické zhodnocení silniční přepravy po roce 1989 

 

Provoz silniční přepravy je soustava navzájem souvisejících, organizovaných a 

z hlediska prostoru a času řízených způsobů pohybu dopravních prostředků umoţňující 

přepravu osob a věcí mezi zvolenými místy a v poţadovaném čase. Stejně jako ţelezniční 

přeprava musí silniční doprava nejen zajišťovat přepravní poţadavky společnosti, ale musí 

optimálně přispívat k celkovému hospodářskému rozvoji a k růstu ţivotní úrovně 

obyvatelstva. Silniční přeprava je nutným důsledkem prostorového rozdělení činností výroby 

a spotřeby i důsledkem osvojení, vyuţívání a tvorby ţivotního prostředí. Na silniční dopravě 

závisí plnění funkcí celé společnosti a státu.
29 

Silniční přepravu v rámci České republiky vymezuje zejména zákon č. 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích
30

, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění upravuje dělení 

pozemních komunikací, podmínky jejího uţívání a výkon státní správy ve věcech pozemních 

komunikací. V rámci tohoto zákonného rozdělení se zaměřím se vymezení a analýzu silniční 

přepravy v ČR.[9] 

 

Ředitelství silnic a dálnic 

         Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem 

dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace je „výkon vlastnických práv státu 

k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údrţby a oprav dálnic 

a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy“
31

. Kromě těchto 

základních činností poskytuje ŘSD informační servis, spolupracuje s Policií ČR a vydává 

bezpečnostní doporučení. ŘSD je investorskou organizací SFDI.[15]  

                                                             
29

 SUROVEC, P., Provoz a ekonomika silniční dopravyII, Ostrava – VŠB TU Ostrava, 2004, ISBN 80-

248-0710-6 s. 5 (citováno 30.3.2010) 

30  Zákon online dostupný na: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=13/1997>. 

31  ŘSD. Organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR [online]. [cit. 30. 03. 2010]. Dostupné z: 

<http://www.rsd.cz/Organizace-RSD-CR>. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=13/1997
http://www.rsd.cz/Organizace-RSD-CR
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Pozemní komunikace, jejich vlastnictví, správa a dozor 

Státní dozor v oblasti pozemních komunikací vykonávají silniční správní úřady a obce 

v rozsahu své působnosti, a to na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně 

přístupných účelových komunikacích. MD vykonává vrchní státní dozor nad výkonem 

státního dozoru prováděného příslušnými silničními správními úřady. 

Jak jiţ bylo zmíněno, správa, údrţba a opravy pozemních komunikací spadají 

pod kompetence ŘSD. „Údrţba dálnic a některých rychlostních silnic je přímo zajišťována 

ŘSD ze šestnácti Středisek správy a údrţby dálnic (SSÚD), resp. rychlostní silnice (SSÚRS), 

která vykonávají správu a údrţbu svěřeného úseku komunikace a jeho součástí, zajišťují 

výkon letní a zimní údrţby svěřeného úseku komunikace.[17]  

Správa, údrţba a opravy ostatních silnic I. tříd je celoplošně zajišťována třinácti Správami 

ŘSD a vlastní výkony údrţby a oprav jsou zajišťovány dodavatelsky na základě výběrových 

řízení. Správa, údrţba a opravy silnic II. a III. tříd je zajišťována jednotlivými kraji“
32

 

Vlastníkem dálnic a silnic I. tříd je stát, vlastníkem silnic II. a III tříd je příslušný kraj 

a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímţ území se místní komunikace nacházejí. 

Vlastnické právo státu k dálnicím a silnicím I. třídy vykonává ze zákona Ministerstvo 

dopravy. ŘSD je pověřeno výkonem vlastnických práv státu k dálnicím a silnicím I. třídy.
33 

 

Indikátory železniční a silniční dopravy 

Jako indikátory pro následující zobrazení dat dopravy v ČR jsme pouţili dělbu přepravní 

práce jednotlivých druhů dopravy, a to jak pro nákladní, tak pro osobní dopravu. V případě 

nákladní dopravy zobrazujeme podíl dopravy ţelezniční, letecké, vodní a silniční v ČR v roce 

1993 a v roce 2008. V případě osobní dopravy zobrazujeme podíl dopravy ţelezniční, letecké, 

autobusové a integrované autobusové dopravy (IAD) v ČR v roce 1993 a 2008. 

 

                                                             
32  ŘSD. Údržba komunikací [online]. [cit. 11. 4. 2009]. Dostupné z: <http://www.rsd.cz/Udrzba-

komunikaci>.  

33  ŘSD. Pozemní komunikace, jejich rozdělení a správa [online]. [30. 03. 2010]. Dostupné z: 

<http://www.rsd.cz/Udrzba-komunikaci/Rozdeleni-komunikaci-a-sprava>.  

http://www.rsd.cz/Udrzba-komunikaci
http://www.rsd.cz/Udrzba-komunikaci
http://www.rsd.cz/Udrzba-komunikaci/Rozdeleni-komunikaci-a-sprava
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Graf 1 – Dělba přepravní práce – nákladní doprava 

                                 ROK 1993            ROK 2008 

 

Zdroj: JEDLIČKA, J. a ADAMEC, V. Udržitelný rozvoj a doprava [online]. 2009. Dostupné z: 

<http://szp.cdv.cz/konference/bohdanec09/rok2009/jedlicka.pdf>. 

 

Výše uvedené grafy CDV zobrazují podíly jednotlivých druhů nákladních doprav 

na celkových výkonech nákladní dopravy v ČR (viz graf 1). Změny zachycené v grafech 

vystihují pokles podílu ţelezniční dopravy za 15 let téměř na polovinu, přičemţ pokles 

ţelezniční dopravy se projevil na růstu dopravy silniční. Tento trend je velmi nebezpečný 

vzhledem k přesunu nákladní dopravy z ekologicky přijatelných ţeleznic na silnice.[16] 

 

Graf 2 – Dělba přepravní práce – osobní doprava 

          ROK 1993             ROK 2008  

 

Zdroj: JEDLIČKA, J. a ADAMEC, V. Udržitelný rozvoj a doprava [online]. 2009 [11. 4. 2009]. Dostupné z: 

<http://szp.cdv.cz/konference/bohdanec09/rok2009/jedlicka.pdf>. 

 

http://szp.cdv.cz/konference/bohdanec09/rok2009/jedlicka.pdf
http://szp.cdv.cz/konference/bohdanec09/rok2009/jedlicka.pdf
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V osobní přepravě došlo, podobně jako u dopravy nákladní, mezi roky 1993 a 2008 k poklesu 

podílu ţelezniční dopravy na celkové přepravě, a to opět téměř o polovinu (viz. graf 2). Na 

rozdíl od nákladní dopravy však nedošlo k přesunu celého podílu na silniční dopravu, zvýšil 

se počet osob přepravených pomocí letecké dopravy.[16]  

Tento trend souvisí s velkým rozvojem letecké dopravy v Evropě, především pak s rozvojem 

nízkonákladových leteckých společností, které svou cenou představují vhodnou alternativu 

ţelezniční dopravě. Jedná se však o ekologicky méně šetrný způsob dopravy. 

 

Dopravní infrastruktura v ČR 

         Kvalita dopravní infrastruktury (DI) je základem pro efektivní fungování celého 

dopravního systému, ale často se setkáváme s nedostatkem finančních prostředků na výstavby 

či rekonstrukce. „Financování rozvoje dopravní infrastruktury ČR je od roku 2000 

zajišťováno především prostřednictvím SFDI.  

Tento mimorozpočtový fond koncentruje zákonem vymezené příjmy, které účelově alokuje 

ve prospěch údrţby, modernizace a výstavby příslušné dopravní infrastruktury.“
34

 V silniční 

dopravě se jedná o investice do dálnic a silnic, v oblasti ţeleznic do modernizace tratí, 

koridorů a přepravních uzlů.[19] 

 

Priority v dopravní infrastruktuře 

         Stanovení priorit v oblasti dopravní infrastruktury je i s ohledem na náročné financování 

velmi podstatné. Jako hlavní priority v dopravní infrastruktuře si můţeme uvést následující 

priority MD:
35 

 propojení ČR s evropskou dopravní sítí 

 urychlení výstavby dálnic, rychlostních silnic a ţelezničních tranzitních koridorů 

 zlepšení běţné údrţby silniční a ţelezniční sítě 

 zvýšení podílu ţelezniční a vodní dopravy 

                                                             
34  SILNICE-ZELEZNICE.CZ. Financování rozvoje dopravní infrastruktury [online]. 2004 [30. 03. 

2010]. Dostupné z: <http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/financovani-rozvoje-dopravni-infrastruktury/>. 

35  DOŠLÝ, J. Dopravní infrastruktura ČR, prezentace na ESF ZS 2008 [online]. 30. 03. 2010.  

http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/financovani-rozvoje-dopravni-infrastruktury/


35 
 

 zlepšení řízení a efektivnosti výstavby infrastruktury 

 zvýšení bezpečnosti silniční dopravy 

 

 

Vlastnictví infrastruktury v ČR 

          Ve vlastnictví infrastruktury a ve výkonu státní správy je potřeba vnímat rozdíl. Níţe 

uvádíme vlastnickou strukturu. Rádi bychom ale připomněli, ţe např. silnice I. třídy vlastní 

stát, ale výkon státní správy provádí kraje. 

 

Stát 

 dálnice, rychlostní silnice 

 silnice I. třídy 

 ţelezniční dopravní cesta 

 vodní cesta vč. vodní infrastruktury 

 mezinárodní letiště Praha Ruzyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraje 

 silnice II. a III. třídy 

 vybraná letiště 
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3.3. Shrnutí a stanovení dílčích závěrů a vyhodnocení 

 

         Pokud bych měl zhodnotit dopady ekonomické krize na vývoj ţelezniční a silniční 

přepravy, mohu konstatovat, ţe pokles přepravy nastal zejména v kontextu ekonomických 

problémů v ostatních členských zemích Evropské unie, jako například Německo nebo 

Rakousko, díky tomuto docházelo ke sniţování jednotlivých obchodů v oblasti silniční a 

ţelezniční přepravy. 

Pro vymezení dílčích závěrů jsem zvolil srovnání se Slovenskou republikou. Slovensko 

obecně nepatří mezi silně postiţené země. Kdyţ na podzim minulého roku začala krize 

nabírat na obrátkách, slovenská ekonomika byla připravena na přijetí eura. Toto také 

slovenskou ekonomiku uchránilo před jeho následnými propady, zejména díky zafixování 

kurzu.  

Slovensko také příliš nepocítilo pády akciových indexů a burz. Slovenské firmy totiţ tradičně 

nevyuţívají získávání peněţních prostředků pomocí emisí akcií či dluhopisů. Jejich akcie tedy 

ztrácely na hodnotě, zdaleka ale ne tak výrazně jako v ostatních evropských                a 

světových zemích. Ani bankovního sektoru se krize váţněji nedotkla. 

Jako problém by se mohla jevit skutečnost, ţe slovenský průmysl je postaven na výrobě aut.A 

automobilový průmysl byl zasaţen krizí velmi citelně. Pocítila to hlavně jedna z tří největších 

automobilek na Slovensku, Volkswagen. Ta se totiţ specializuje na luxusní vozy, a trh s nimi 

poklesl celosvětově. Podnik musel omezit provoz.  

Další dvě velké automobilky, KIA a PSA Peugeot-Citroen, zaměřující se především na auta 

niţších cenových kategorií, krize zasáhla jen obecně, a to sníţením poptávky po 

automobilech. Ovšem po zavedení šrotovného a nynější vývoj v oblasti investic, indikuje, ţe 

v letech 2010 – 2011 se bude slovenský automobilový průmysl i nadále rozšiřovat. 

Opatření vlády na sníţení dopadů krize obsahovaly především návrhy sníţení daní pro většinu 

lidí, investice do veřejných projektů jako výstavba infrastruktury, či podpoření vyuţívání 

eurofondů. Slovensko také zavedlo, jiţ zmíněné, tzv. šrotovné. Slovensko obecně je také 

země s nejoptimističtějšími předpověďmi pro rok 2009.[20] 
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Česká republika 

        Bankovní sektor v České republice nebyl výrazněji zasaţen. I kdyţ většina našich bank 

má mateřské instituce v zemích výrazněji zasaţených, v bankovním sektoru se projevily jen 

dopady jako je ochlazení trhu s úvěry apod. Akcie na praţské burze padaly na své pětileté 

minimum, stejně tak klesala i Česká koruna. Jako většina zemí se zdravějším bankovnictvím 

byla ČR zasaţena hlavně vlnou druhotných následků krize, pokles ekonomických ukazatelů, 

pokles v oblasti průmyslu, zaměstnanosti a v dalších ekonomických oblastech.   

Automobilový průmysl jako klíčové odvětví byl sledován velmi bedlivě. Většina českých 

automobilek – Škoda, Hyundai či Tatra – musela kvůli krizi omezovat výrobu a propouštět 

zaměstnance. Další oblastí průmyslu, kterých se krize dotkla více neţ znatelně, bylo sklářství 

a průmysl textilní. Obojí však měly značné problémy uţ před krizí, a to hlavně díky levnému 

zboţí ze zahraničí. Krize jejich pády pravděpodobně jen uspíšila. Ve sklářství byl vyhlášen 

konkurz na firmy Bohemia Crystalex Trading a Porcela plus.  

Z protikrizových opatření české vlády lze zatím zmínit vytvoření Národní Ekonomické Rady 

Vlády, tzv. NERV, dále pak moţnost pro firmy kupovat i osobní auta s odpočtem DPH, 

platná od 1. 4. 2009. To, spolu se zavedením šrotovného v okolních zemích, kam naše 

automobilky vyváţí, zvedlo výrazně prodeje osobních aut. Zrušena tak byla většina výrobních 

omezení. 

Země střední Evropy byly s výjimkou Maďarska postiţeny jen sekundárními důsledky krize. 

Bankovní sektory byly spíše konzervativní, coţ je uchránilo před rizikovými cennými papíry. 

Pokles pak pramenil zejména z omezení exportu kvůli všeobecné recesi. Pokud vlády přijmou 

příslušná opatření proti krizi, pak podle mého názoru nezanechá krize na zemích váţnější 

stopy dopady, i kdyţ sekundární důsledky krize se ekonomických ukazatelů dotknou velmi 

znatelně. 
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4. Predikce budoucího vývoje v oblasti silniční a železniční přepravy 

 

V podmínkách současné ekonomiky je mimořádně náročné jakkoli predikovat budoucí moţný 

vývoj dopravy, a to především kvůli neustálým turbulencím a změnám, které provázejí 

současnou společnost. Přestoţe se v této části hodlám věnovat moţnému budoucímu vývoji 

v oblasti dopravy, povaţuji za nezbytné blíţe okomentovat a stručně nastínit moţné budoucí 

trendy a tendence, které mohou v budoucnu nastat. Domnívám se, ţe pokles výkonu 

celosvětové ekonomiky by měl vést k tomu, ţe lidé by měli částečně a výběrově omezit 

spotřebu, a to zejména zbytných statků a sluţeb. Ačkoliv tato teze zní přímo neekonomicky, 

důvody, které mě vedly k jejímu zformulování byly právě příčinami samotné krize, jak jiţ 

popisuji v některých pasáţích tohoto textu. Totiţ zadluţováním se a pořizováním si zbytného 

a zcela nepotřebného zboţí se někteří lidé dostali do dluhové pasti, coţ následně vedlo 

k bankrotům bankovních domů.  

V této souvislosti se tedy nabízí moţnost, jak se těmto problémům v budoucnu vyvarovat – 

celoţivotním průběţným vzděláním, které je celkově (věcně a formálně) přístupné nejširším 

vrstvám obyvatelstva. Je nepochybně nutné racionalizovat spotřebu. Období krize mělo 

spotřebitele naučit skutečně racionálnímu ekonomickému chování – vytvářet si rezervy, 

investovat do dlouhodobých projektů, nakupovat s rozvahou a s co největším podílem 

vlastních zdrojů, nikoliv výhradně za cizí zdroje zbytné statky a sluţby. Nicméně ve vztahu 

k výše uvedeným východiskům se lze domnívat, ţe v souvislosti s kýţeným a očekávaným 

ekonomickým oţivením a růstem nastane rovněţ nárůst veškeré dopravy.  

Právě nárůst dopravy je symbolem ekonomického růstu a prosperity. Současní, nejen čeští, 

zákazníci poţadují stále více kvalitnější sluţby a kompletní servis, na kterém se mimo jiné 

podílí také nákladní doprava.  Vzrůstá například obliba nakupování po internetu, přičemţ toto 

pohodlné nakupování vytváří další poptávku po přepravních sluţbách. V souvislosti 

s integrační politikou EU a vzhledem k jejímu budoucímu rozšiřování se také domnívám, ţe 

význam nákladní dopravy bude narůstat zejména přistupováním nových států do Evropské 

unie.  

Kaţdopádně nárůst dopravy, zejména silniční, je významně spojen s ekologickou zátěţí na 

ţivotní prostředí. Tím se doprava stává specifickou oblastí, u které jakýkoliv nárůst, který sice 

generuje ekonomický zisk, není příliš ţádoucí, ba naopak.[12] 
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Je proto nutné hledat způsoby a cesty, které by vedly k ekologičtějším způsobům přepravy. 

Vzhledem k rozloze EU se mi například jako vhodné kombinovat formy nákladní dopravy – 

ţelezniční a kamionovou, přičemţ ţelezniční lze vyuţívat spíše na dlouhé vzdálenosti a 

úseky. Kamionovou dopravu doporučuji vyuţívat pak v rámci konkrétního regionu na 

přepravu zboţí z konečné stanice nákladního nádraţí ke konečnému zákazníkovi. Je tedy 

vhodné adekvátně stimulovat spotřebitelskou obec k tomu, aby takovou formu přepravy 

vyuţívala, a to například zaváděním vyšších poplatků za pouţívání silniční a dálniční sítě – 

jakési ekologické daně a naopak odčitatelné bonusy za vyuţívání mezinárodní ţelezniční 

dopravy pro přepravu nákladů.  

Ve vztahu k budoucímu vývoji by prodělaná ekonomická recese měla tedy zapůsobit jako 

určité zotavení a očištění od předchozího nevhodného spotřebitelského chování. Přestoţe je 

sice nutné, aby spotřebitelé nakupovali, utráceli a tedy i objednávali si přepravní a jiné 

dopravní sluţby, je na místě přemýšlet vţdy s ohledem na ţivotní prostředí. Špatné ţivotní 

prostředí, narušování přirozeného ekosystému, globální oteplování úzce souvisí s 

automobilovou dopravou, která je významným zdrojem znečištění. Je proto velmi krátkozraké 

a omezené, přehlíţet vývoj stavu ţivotního prostředí a soustředit se pouze na vývoj 

ekonomického růstu.  

Z výše uvedeného nástinu tedy vyplývá, ţe je nutné významně podporovat výzkum a vývoj 

v oblasti obnovitelných zdrojů energie, ekologických paliv, ekologických automobilů. Je 

příliš jednoduché a pohodlné setrvávat při tradičních způsobech a formách dopravy. Naopak 

inovátoři – tedy ti, kteří se pouštějí do vývoje ekologických dopravních prostředků či paliv 

získávají podstatnou konkurenční výhodu. Jako zásadní a velmi problematické vidím tedy 

změnu v myšlení lidí – výrobců, obchodníků, spotřebitelů, zákazníků. Pro zachování alespoň 

stávajícího stavu přírody a ţivotního prostředí bez ohledu na ekonomické vyhlídky, je nutné 

jednoznačně nastavit přísná ekologická pravidla a začít se chovat opravdu zodpovědně – 

ekologicky. Není vyloučeno, ţe by takový obrat vedl k lepšímu ekonomickému blahobytu.  
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5. Závěr 

 

 

Česká republika má bohatou ţelezniční historii a dalo by se říci, ţe je a vţdy byla ţelezniční 

zemí. Historie začíná uţ dřevěnými důlními trámci v kutnohorských dolech a pokračuje přes 

koněspřeţky aţ ke koridorovým tratím v dnešní době. Dalo by se říci, ţe ţeleznice je 

neoddělitelnou součástí národní kultury, coţ dokládá například zájem veřejnosti při 

nostalgických jízdách vlaku taţeného starou parní lokomotivou. Dalším nesporným faktem je 

skutečnost, ţe v ČR je v současnosti jedna z nejhustších ţelezničních sítí v Evropě. Naopak je 

třeba uvést, ţe se ţelezniční síť v ČR nachází v celkově neradostném stavu, kdy v minulosti 

nebyla dostatečně prováděna její údrţba a rekonstrukce nebyla zcela úměrná poţadavkům, 

tedy zejména s ohlédnutím na fakt, ţe prostřednictvím ţeleznice byla v minulosti prováděna 

přeprava ohromného mnoţství substrátů pro různé hutní a strojírenské podniky, které měly 

výrazný podíl na celkovém národním hospodářství. Mnoho těchto surovin se přepravovalo na 

velké vzdálenosti po ţeleznici z východních zemí, opačným směrem se po ţelezniční síti 

přepravovaly stroje a další zařízení. Během několika let špatně a nevhodně kontrolovaných 

investic do ţelezniční sítě se to projevilo na jejím postupném úpadku, a tím umoţnilo po roce 

1989 zákonitě v expanzi jinému druhu dopravy, a to silniční dopravě, která jiţ v té době 

zaujala ve státech dnešní Evropské unie díky volnému trhu v dopravě, dále masivnímu 

investování do silniční infrastruktury a jus-in-time zásobování firem, výsadního postavení 

oproti zredukované dopravní síti ţelezniční. V dalších letech nebyla schopna ţeleznice 

konkurovat silniční dopravě jak kvalitou, tak ani cenou poskytovaných sluţeb. Jednou 

z moţností prvenství ţeleznice oproti silniční přepravě v té době zůstala přeprava objemných 

substrátů. Toto prvenství se však postupně vytrácelo souměrně se změnami hospodářství 

v České republice.  

Z výše uvedených důvodů se stalo pravidlem, ţe ţelezniční doprava byla v posledních letech 

kriticky závislá na dotacích z veřejných zdrojů. Stalo se taktéţ běţnou praxí, ţe bez těchto 

dotací se stala nemyslitelná nejen investiční činnost, ale i provozní operace hlavního 

ţelezničního přepravce, tedy ČD a.s . Zaráţející byla skutečnost, ţe v rámci české ţeleznice 

docházelo k mohutným investičním výdajům za situace, kdy trţby ČD nebyly schopny pokrýt 

ani provozní náklady, natoţ zajistit zdroje pro případné investice. Je na zamyšlení, zda byl 

vytvořen nějaký systém, který by analyzoval účelnost provozních nákladů ve firmě ( ČD a.s ), 

která má bezpochyby nejvíce zaměstnanců v národním hospodářství ČR.  
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Nejen v České republice se vede dávný spor o to, která ze dvou druhů dopravy – ţelezniční 

nebo silniční – je „ekologičtější. Tedy se tím myslí, která způsobuje menší škody na ţivotním 

prostředí. 

Ţelezniční doprava byla vţdy povaţována za environmentálně šetrný druh dopravy, 

neznamená to však, ţe nemá negativní vliv a dopady na ţivotní prostředí. Určitě však budou 

všichni souhlasit, ţe v absolutním vyjádření jsou její dopady významně menší neţ dopady 

silniční dopravy. V případě externích nákladů emisí je zřejmý velký rozdíl mezi elektrickou a 

motorovou trakcí, kdy vysoké externí náklady motorové trakce jsou umocněny zastaralostí 

vozového parku Českých drah. Tvůrci, kteří tvoří dopravní politiku, by tedy měli přijmout 

odpovědnost za zdraví obyvatelstva spojenou s problémy souvisejícími s nákladní dopravou. 

Jednou z moţností by bylo přijmout takovou změnu dopravní politiky nejen České republiky, 

ale i v rámci evropské dopravní politiky, která by přispěla ke sníţení případných negativních 

dopadů na zdraví obyvatelstva.  

Jak bylo výše uvedeno, tak ţelezniční doprava je v České republice jiţ několik let pod vlivem 

mnoha faktorů v hlubokém úpadku a útlumu, kdy tato skutečnost se velmi krutě projevila 

zejména s nástupem trţní ekonomiky a po odstranění různých „tlumících prostředků“. Na 

počátcích roku 2000 se ţelezniční doprava v České republice ocitla v situaci, kterou bylo 

třeba řešit, tedy se zabývat transformací a výraznou redukcí ţelezniční dopravy. Nastala 

nutnost v první vlně redukovat některé méně frekventované a méně ekonomicky rentabilní 

ţelezniční tratě. Jednalo se zejména o regionální a lokální tratě, kdy některé z nich se i přes 

velkou nevoli obyvatelstva nepodařilo zachovat vůbec, některé ochránily od úplného zániku 

jen dotační či harmonizační kroky. Jednou z moţností jak tyto regionální či lokální ţelezniční 

tratě, které se nacházejí ve velké míře i v horských oblastech v Čechách i na Moravě, se jeví 

moţnost vyuţití ţeleznice pro rozvoj cestovního ruchu a turistiky. Vzhledem k tomu, ţe 

v případě ţelezniční dopravy se jedná o relativně ekologický způsob dopravy, je toto opravdu 

jedna s moţností udrţet lokální a regionální tratě v provozu, tedy pokud za přispění turisticky 

atraktivních podmínek, zůstanou alespoň z části ekonomicky soběstačné. Souběţně s tímto 

řešením se jeví jako neoddiskutovatelné řešení, privatizace některých ţelezničních tratí 

prostřednictvím menších soukromých dopravců a provozovatelů ţelezniční dopravy – 

regionálních ţelezničních společností.  Další z moţností, jak uchovat některé lokální a 

regionální ţelezniční tratě v ekonomicky rentabilním provozu, je zapojení ţelezniční dopravy 

v těchto regionech do „IDS“ – integrovaného dopravního systému.  
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IDS postupem času vznikly kolem všech větších měst v ČR a ţeleznice se do tohoto systému 

zapojila aktivně, kdy zásadní vazbou v těchto systémech je pozice regionálních a místních 

samospráv. Daný kraj  vystupuje v pozici objednavatele veřejné dopravy, České dráhy jsou 

v pozici provozovatelů ţelezniční dopravy. Jednotlivé kraje mají pravomoc vyhlásit výběrová 

řízení na provozovatele těchto určitých tratí. Ztráty vzniklé provozem na tratích, které si 

objedná u provozovatele kraj, se hradí se zvláštních účelových dotací. 

Je jisté, ţe ţelezniční doprava, která představuje tradiční způsob přepravy zboţí a osob, se 

neobejde, stejně jako ve většině vyspělých zemích, bez dotace z veřejných zdrojů. Bez těchto 

dotací není prozatím schopna ţelezniční doprava konkurovat dopravě silniční, ale nabízí se 

otázka ohledně jejich oprávněnosti a odůvodněnosti v prostředí přepravy jako takové. Je 

moţné, ţe řada daňových poplatníků je ochotna, třeba i se zvyklosti či nostalgie, podporovat 

ţelezniční přepravu, těţko však budou chtít přispívat na rozmařilé investice či neefektivní 

ekonomické kroky současného největšího provozovatele ţelezniční přepravy. Velkým 

varováním se jeví i velké zadluţování i přes situaci vysokých státních dotací.  

S nadsázkou můţeme říci, ţe síť ţeleznic je určitým dědictvím, které nemůţeme naráz 

odepsat, ale naopak nemůţeme udrţet toto dědictví ve stávajícím rozsahu, a to zejména 

v době současné ekonomické a hospodářské krize. 

 Ekonomické a hospodářské krize jsou bezesporu nedílnou součástí našich ekonomik. Ty 

nejvýznamnější se pak stávají událostmi historického významu. Lze předpokládat, ţe 

současná krize ji svým významem a důsledky jistě dostihne, a to také v oblasti silniční a 

ţelezniční přepravy, ovšem v našich podmínkách jsou dopady spíše mírnější, neţ v ostatních 

členských státech EU. 

Příčinou ekonomické bylo několik váţných problémů působících naráz. Za hlavní důvod 

jejího vzniku bych označil velmi nedůsledné a nezodpovědné poskytování hypotečních úvěrů 

nebonitním klientům, spolu s faktory, které k němu vedly, především pak politické a 

legislativní faktory, a také politická podpora.  

Důvod přenesení krize do celosvětového měřítka vidím hlavně ve způsobu zajišťování úvěrů, 

pomocí neregulovaných investičně-úvěrových cenných papírů. Mezi nimi především pak tzv. 

CDOs, ale obchodovalo se i s jinými rizikovými aktivy. Svou zásadní a negativní roli sehrály 

také ratingové agentury.  
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Jako problematické vidím i oblasti týkající se regulace finančního systému a finančních trhů, 

která se jeví v mnoha ohledech jako nedostatečná a navrhovaná opatření ji zase aţ příliš 

zpřísňují. Optimální řešení vidím ve volbě kompromisu mezi jednotlivými přístupy regulace. 

Ve fázi přenesení důsledků do reálných ekonomik se začala krize projevovat naplno, a to               

i v zemích se zdravým finančním sektorem. HDP klesá ve většině světa, stejně tak 

mezinárodní obchod či investice a spotřeba domácností. Tato krize, stejně jako ty v minulosti, 

postihuje především předluţené, a na export orientované země.  

Pokud porovnáme data z minulosti s těmi současnými, docházím k názoru, ţe současná krize 

je opravdu váţným problémem. Poklesy se drţí na významných hladinách, a to v mnoha 

odvětvích. Odhady, kdy by mělo přijít dno krize, se však značně liší. Ze zkušeností z historie 

víme, ţe ekonomikám trvá delší dobu, neţ se dostanou z takto závaţných krizí.  

Souhlasím s obecným názorem, ţe konec současné krize a celosvětový návrat k prosperitě 

můţeme očekávat v roce 2010, moţná 2011. Pokud totiţ opět zmíním pohled do historie, 

hluboké krize, které postihly celý svět, nikdy neodezněly během krátké doby, ale spíše ve 

střednědobém časovém horizontu  

Samozřejmě ţe opatření mnoha vlád pomůţou překonat krizi rychleji, ale jiné zas 

ekonomikám pomohou krátkodobě, a v dalších obdobích jen zatíţí státní pokladny. V tomto 

časovém horizontu také očekávám oţivení ţelezniční a silniční přepravy. 

Závěrem lze tedy uvést, ţe krize je svým rozsahem a hloubkou jednou z nejvýznamnějších 

v naší historii. Přijatá opatření vlád jsou dle mého názoru dostačující, některá jiţ částečně 

prokázala svou účinnost.  

Z hlediska hodnocení stanovených cílů jsem prokázal souvislosti s probíhající ekonomickou a 

hospodářskou krizí, a to, ţe Česká republika je schopna efektivně na tyto změny reagovat i 

v kontextu změn ostatních členských států Evropské unie. Při rozhodování o dopravní politice 

je třeba zohlednit širší souvislosti fungování dopravy jak na straně nákladů, tedy spojené s 

poţadavky na dotace z veřejných rozpočtů či konkurence, tak na straně přínosů, tedy 

poskytování dopravních sluţeb v osobní dopravě i v nákladní dopravě a v neposlední řadě 

přínosy směrem ke strategickým zájmům státu, regionální rozvoj a environmentální důvody. 
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