
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

ABSTRAKT 

  

 

Cílem této práce je analyzovat faktory poklesu podílu ţelezniční nákladní přepravy a 

rozpor mezi klesajícím ekonomickým významem ţeleznice na dopravním trhu a jejím stále 

silným postavením v dopravní politice a ve veřejných financích. Po historickém srovnání 

vývoje nákladní ţelezniční přepravy u nás a ve světě následuje zhodnocení současného stavu. 

Následně jsou rozebrány některé základní problémy, které se v historii ţeleznice vyskytly 

opakovaně, a to zejména vztah státu a ţelezničních dopravců, konkurence a monopol na 

ţeleznici a vztah mezi rozvojem ţeleznice a rozvojem regionů. Práce je uzavřena závěrečným 

zhodnocením  všech příčin a faktorů současného poklesu podílu nákladní ţelezniční přepravy 

v segmentu dopravy a představení největších českých i evropských ţelezničních dopravců. 
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Abstrakt v angličtině 
  

 

     The aim of this paper is to analyze the factors of decline of rail freight services and the 

contradiction between the declining economic importance of rail transport market and its 

increasingly strong position in the transport policy and public finance. After a historical 

comparison of the development of rail transport in our country and the world followed by 

assessing the current state. Subsequently analyzed, some basic problems in railway history 

occurred repeatedly, and in particular relations of the state and rail carriers, competition and 

monopoly in the rail and the relationship between the development of railways and the 

development of the regions. Work is concluded the final evaluation of all factors and causes 

of the current decline in rail freight transport in the transport segment and the performance of 

the largest Czech and European railway operators. 

 

Klíčová slova v angličtině : railways, railway transport, freight transport market, economic 

recession 
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1 ÚVOD            

 

Doprava jako samostatné odvětví hmotné výroby se liší od ostatních odvětví hlavně tím, 

ţe je vlastně pokračováním výrobního procesu. Jako specializované odvětví prošla ve svém 

historickém vývoji mnoha stupni co do rozvoje své technické základny i své ekonomie. 

Ţelezniční doprava byla od počátku svého fungování provázena jevy typickými pro jakékoli 

jiné soukromé podnikání : ohromné úspěchy střídala období neúspěchů a úpadku, zisky 

jedněch ţelezničních společností byly v protikladu k bankrotům společností jiných. 

Cílem této práce je analyzovat faktory poklesu podílu ţelezniční nákladní přepravy a 

rozpor mezi klesajícím ekonomickým významem ţeleznice na dopravním trhu a jejím stále 

silným postavením v dopravní politice a ve veřejných financích. Po historickém srovnání 

vývoje nákladní ţelezniční přepravy u nás a ve světě následuje zhodnocení současného stavu. 

Následně jsou rozebrány některé základní problémy, které se v historii ţeleznice vyskytly 

opakovaně, a to zejména vztah státu a ţelezničních dopravců, konkurence a monopol na 

ţeleznici a vztah mezi rozvojem ţeleznice a rozvojem regionů.  

 

Po historickém zhodnocení a analýze faktorů ovlivňujících současný stav na českých i 

evropských ţeleznicích v segmentu nákladní dopravy je v další části této bakalářské práce 

představen evropský dopravní systém jako jeden z klíčových faktorů správného fungování 

vnitřního trhu Evropské unie, jíţ jsme součástí. Základním dokumentem evropské dopravní 

politiky je Bílá kniha Evropské komise nazvaná „Evropská dopravní politika pro rok 2010: 

čas rozhodnout“ vydaná v roce 2001. Ta  stanovuje pro období do roku 2010 čtyři základní 

cíle směřování dopravní politiky EU, které budou podrobněji rozebrány ve čtvrté části této 

práce.  

Závěr této práce je věnován vizitkám největších ţelezničních dopravců u nás i v Evropě a 

zhodnocení provedené analýzy současného stavu ţelezniční nákladní přepravy. 
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2  NÁKLADNÍ ŢELEZNIČNÍ PŘEPRAVA 

 

2.1  Historický vývoj 

Ţelezniční doprava byla v historii mimořádně významným hospodářským a 

strategickým odvětvím. V době svého vzniku znamenala technologickou inovaci dopravních 

sluţeb a umoţnila dosud nevídaný rozvoj světové ekonomiky.  

Po období rozmachu v 19. století přišlo v průběhu 20. století období stagnace a 

následného poklesu. Počátek 21. století je pak segment nákladní ţelezniční přepravy ovlivněn 

celosvětovou hospodářskou krizí. Přeprava nákladu po ţeleznici však stále zaujímá významné 

postavení v dopravní politice evropských států.  

V následujících kapitolách je analyzován vývoj ţelezniční přepravy od samotných 

počátků do současnosti. 

 

2.1.1  Počátky ţeleznice ve světě 

Historie ţelezniční dopravy se datuje téměř 500 roků, a zahrnuje systémy s lidskou 

nebo koňskou sílou. Moderní ţelezniční dopravní systémy se nejprve objevily v Anglii v r.  

1820. Tyto systémy, které pouţívaly parní lokomotivu, byly první praktickou zkouškou 

tvořící se mechanizované pozemní přepravy a zůstaly základním tvarem mechanizované 

pozemní přepravy pro dalších 100 roků.  

Ekonomický zájem byl hlavním hnacím motorem výstavby první ţeleznice mimo 

Evropu a Severní Ameriku. Byla jí 19 km dlouhá dráha mezi městy Kingston a Spanish Town 

na Jamajce, určená pro přepravu cukrové třtiny. První ţeleznice v Jiţní Americe slouţila pro 

změnu k přepravě bauxitu.  

V Indii se první parní vlak rozjel v roce 1853. Do roku 1910 bylo kříţem kráţem 

indickým subkontinentem postaveno přes 51 000 km tratí.  
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Podobně jako Velká Británie i další evropské země viděly v rozvoji ţeleznic ve svých 

koloniích příleţitost pro zvýšení exportu v oblasti ţelezničního průmyslu. Zároveň jim tyto 

ţeleznice usnadnily přístup k obrovskému nerostnému bohatství, jeţ tyto kolonie ukrývaly. 

Například Francie, jíţ patřila velká část severní Afriky, stavěla trať napříč Saharou a zavedla 

téţ ţeleznice v Alţírsku.  

Němci postavili mnoho tratí ve východní Africe, Belgie si upevnila svoji moc v 

západní Africe výstavbou ţeleznice v Belgickém Kongu a Nizozemci zavedli ţeleznici na 

ostrově Jáva.  

Grafické znázornění rozvoje ţelezniční sítě na jednotlivých kontinentech je znázorněn 

na obr. 1. 

Obr. 1  Rozvoj ţelezniční sítě v letech 1850 –1913 na jednotlivých kontinentech 

 

ZDROJ  : HERCIK, J.: Historický vývoj dopravy [18] 

Po válce museli provozovatelé ţeleznic především opravovat tratě a na nové rekordy 

nezbýval čas. Francie a Německo vyuţily peněz z Marshallova plánu k modernizaci svých 

válkou poničených ţelezničních sítí. Němci se začali orientovat na elektrickou a motorovou 

trakci, zatímco Francouzi jednoznačně upřednostnili elektřinu.  

Mezi další země, které daly zelenou elektrické trakci, patřilo Japonsko a také Rusko, 

resp. SSSR. Naproti tomu Britové stavěli aţ do roku 1960 pro vlastní potřebu stále ve velké 

míře parní lokomotivy [25]. 
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2.1.2  Počátky ţeleznice v českých zemích 

Ţelezniční doprava na českém území vznikla vybudováním koněspřeţky České 

Budějovice – Linec se zahájením provozu na části trati v roce 1828.  

Při výstavbě tratí v polovině 19. století určovala trasování drah geografické podmínky 

a původní silniční komunikace. Dráhy vedly zpočátku do míst s těţbou soli a pro přepravu 

velmi těţkého nákladu, kde nebylo moţné pouţití plavby.  

Stěţejním motivem vedení hlavních tras ţelezniční dopravy byla přeprava 

průmyslového zboţí a nerostných surovin. Vznikala však i řada tratí, které neměly oporu 

v přepravě průmyslového zboţí nebo surovin a neexistovala zde ani vysoká poptávka po 

přepravě osob. Tvůrci těchto tratí předpokládali, ţe ţeleznice „přivede“ průmysl. To se však 

v řadě případů nestalo. [ 9 ] 

Z důvodu vzniku řady drah bez promyšlené ekonomické kalkulace narůstaly 

v poslední čtvrtině 19. století státní garance a půjčky ţelezničním společnostem. Často se 

tak stávalo díky tlaku státu na sníţení nezaměstnanosti a jiţ od počátku své existence byla 

většina místních drah ztrátová, coţ bylo jedním z důvodů jejich zestátnění na základě 

sekvestračního zákona platného od roku 1877 [ 9 ].        

Provozování dráţní dopravy ve 2. polovině 19. století však nebylo soukromým, se 

všemi riziky spojeným podnikáním, neboť ţelezniční společnosti měly zaručeno zúročení 

kapitálu a případně i osvobození státem od placení daní po určitou dobu i přesto, ţe se u 

hlavních tratí jednalo o vysoce ziskový druh podnikání. Ţelezniční doprava zaţívala v tomto 

období opravdový boom. Vývoj drah a tratí byl úzce spojen s vývojem průmyslu na území 

České republiky, především hutního, těţebního a cukrovarnického [ 9 ]. 

  Se vznikem Československa byly zaloţeny Československé státní dráhy ( dále jen 

ČSD ) a ty byly zpočátku hospodářsky velmi úspěšné. Přepravní výkony ČSD rostly, coţ 

dokladuje i fakt, ţe v roce 1928 vykázaly zisk ve výši 297 mil. Kč. Společnost byla tvrdě 

zasaţena velkou krizí ve 30. letech minulého století a hospodaření ČSD v roce 1933, 

v důsledku hlubokého poklesu přepravních výkonů, propadlo do ztráty 892 mil. Kč. Ve 

stejném období se objevuje nový konkurent ţelezniční dopravy, a sice přeprava automobilová 

a autobusová. Trend v posunu od ţelezniční k silniční dopravě byl celosvětový.  
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Aplikace principů centrálně plánovaného hospodářství po roce 1948 výrazně pomohla 

ţeleznici v boji proti rostoucí silniční dopravě a přibrzdila její dlouhodobý pokles. Pokud se 

podíváme na vývoj ţelezniční dopravy v českých zemích v dlouhodobé perspektivě, tak lze 

identifikovat čtyři fáze vývoje : 

První byl stabilní a trvalý růst v období zlatého věku ţeleznic v 2. polovině 19. století 

a na počátku 20. století. Tato fáze byla ukončena 1. světovou válkou.  

V období let 1914 – 1945 čelila česká ţeleznice řadě nepříznivých okolností. Obě dvě 

světové války vedly k poklesu obchodu a k materiálním škodám na ţeleznici. Razantní nástup 

silniční dopravy a Velká hospodářská krize pak umocnily celkovou situaci.  

Po druhé světové válce však poněkud nečekaně došlo k druhému nárůstu výkonů 

ţelezniční dopravy v souvislosti s extenzivním rozvojem centrálně plánované ekonomiky.  

Po vyčerpání moţností takového způsobu růstu však přišla stagnace výkonů, která se 

po zavedení trţní ekonomiky změnila v pokles [ 9 ]. 

 

2.1.3 Vývoj na ţeleznici v ČR po roce 1989 a po vstupu do EU 

V důsledku rozpadu tzv. Východního bloku došlo po roce 1989 došlo k rozsáhlým 

hospodářským a politickým změnám. Národní ţelezniční dopravci postkomunistických zemí 

nebyli připraveni na obrovský nárůst konkurence spojený s otevřením hranic a novými 

podnikatelskými moţnostmi.  V roce 1993 se navíc rozpadá Československo a začínají se 

transformovat české a slovenské dráhy. Jako nástupce Československých státních drah jsou 

dne 1.1.1993 zákonem České národní rady č. 9/1992 Sb. zřízeny České dráhy.  

Vlivem útlumu a transformace národního hospodářství, zaměřeného na těţký průmysl 

byly sniţovány poptávky po surovinách, coţ se v ţelezniční nákladní dopravě projevilo 

zřejmě nejvíc ze všech dopravních segmentů, neboť právě přeprava hromadných substrátů 

tvořila hlavní přepravní artikl ţeleznic ( viz tab. 1 ).  
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Tab. 1  Vnitrostátní přeprava zboţí po ţeleznici v České republice podle jednotlivých komodit zboţí (v tis.tun) 

 

ZDROJ : Resortní statistika MDS [ 20 ] 

 

 

K dalšímu oslabení přepravních výkonů dochází po rozpadu Československa v roce 

1993. Mění se hospodářský systém, dochází k oslabení tradičních vazeb a přepravních 

proudů, mění se orientace mezinárodních vztahů z východu na západ. Československé státní 

dráhy se rozpadají a vznikají dva národní dopravci – České dráhy a Ţeleznice Slovenské 

republiky. Expanze nákladní silniční dopravy jako hlavního konkurenta ţelezniční přepravy 

se pak stává dalším důvodem odlivu poptávky po ţelezniční přepravě.  

Po přechodu na trţní hospodářství v průběhu 90. let 20. století dochází k dalšímu 

poklesu objemu poptávky po ţelezniční přepravě. Díky nízké flexibilitě, kterou reaguje na 

měnící se potřeby trhu a v neposlední řadě také vlivem zdevastované dopravní infrastruktury 

není schopna konkurovat ostatním druhům přepravy, coţ je patrné z mezioborového 

srovnání přepravních výkonů znázorněných v  tab. 2 . 

„ Vývoj automobilového průmyslu umoţnil nákladním silničním dopravcům nabízet 

komplexní logistické sluţby. Tohoto vlivu byla ţelezniční doprava v Československu ušetřena. 

O to tvrdší dopad měla tato skutečnost na ţelezniční nákladní dopravu v 90. letech 20. 

století.“  [ 19 ] 

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 

Celkem 60 926  57 187  51 075  43 229  46 040  45 196  

Obiloviny, ovoce a zelenina, ţivá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo 

ţivočišného původu 
* 4 068  3 458  3 413  3 149  2 850  

Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a ţivočišné oleje a 

tuky 
* 1 464  1 261  1 271  1 065  862  

Pevná paliva * 28 444  27 073  22 837  25 192  26 136  

Ropa, ropné produkty a plyn * 2 464  1 946  1 778  1 739  1 502  

Ţelezná ruda, ţelezo, surová ocel, neţelezné rudy a šrot * 1 052  1 407  1 077  877  846  

Hutní výrobky * 5 178  5 277  4 195  4 213  4 029  

Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny * 9 535  7 507  5 897  5 930  5 514  

Přírodní a chemická hnojiva * 377  336  366  419  430  

Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad * 1 715  1 580  1 226  1 155  1 067  

Ostatní výrobky * 2 890  1 231  1 169  2 302  1 962  
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Tab.2  Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy v letech 1994 - 1999 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999   

Přeprava zboží 
celkem (v tis.tun) 804 976 686 429 805 206 643 920 586 582 548 978 

Transport of goods - 
total (in 1000s 
tonnes) 

Železniční doprava 110 012 108 871 107 235 111 379 104 788 90 734 Rail transport 

Silniční veřejná 
doprava 354 226 356 591 325 817 222 642 201 933 207 763 

Road transport for 
hire or reward 

Silniční přeprava 
na vlastní účet 328 817 209 426 359 927 298 840 268 954 240 537 

Road transport for 
own account 

Vnitrozemská 
vodní doprava 4 991 4 441 3 214 1 828 1 678 1 877 

Inland waterway 
transport 

Letecká doprava 11 18 14 14 13 17 Air transport 

Ropovody 6 920 7 083 8 999 9 217 9 217 8 050 Oil pipeline transport 

Přepravní výkon 
celkem (v mil.tkm) 38 357 40 947 56 040 64 527 55 570 56 415 

Transport 
performance - total 
(in mil.tonnes-km) 

Železniční doprava 22 823 22 623 22 338 21 010 18 709 16 713 Rail transport 

Silniční veřejná 
doprava 8 385 10 555 24 470 30 781 24 489 26 039 

Road transport for 
hire or reward 

Silniční přeprava 
na vlastní účet 3 762 4 142 5 582 9 859 9 423 10 925 

Road transport for 
own account 

Vnitrozemská 
vodní doprava 1 186 1 319 1 353 744 815 913 

Inland waterway 
transport 

Letecká doprava 26 33 26 27 56 30 Air transport 

Ropovody 2 175 2 276 2 271 2 106 2 078 1 795 Oil pipeline transport 
ZDROJ: Ročenka dopravy 1999, Ministerstvo dopravy 

Stát na výše uvedené skutečnosti reaguje privatizací a transformací ţelezniční dopravy 

tak,  aby  se co nejvíce legislativně přiblíţila zákonům Evropské unie a obnovou dopravní sítě 

ke zvýšení konkurenceschopnosti ţeleznic. Touto transformací vznikají dvě organizace, a to : 

 

 Správa ţelezniční dopravní cesty ( dále jen SŢDC ) jako státní organizace 

zajišťující provozuschopnost a rozvoj ţelezniční infrastruktury 

 České dráhy, a.s. jako obchodní společnost, která provozuje samotnou 

ţelezniční dopravu a zajišťuje základní dopravní obsluţnost. V roce 2007 

odděluje společnost osobní dopravu od nákladní a vzniká dceřinná společnost  

ČR Cargo, a.s. 
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2.2 Současný stav evropské a české ţelezniční dopravy 

Ţelezniční doprava proţívá v současné době v Evropě určitou renesanci a její udrţení 

a rozvoj je mimo jiné také akcentován dopravní politikou Evropské unie. Současně je však  ve 

všech evropských zemích ekonomicky mimořádně ztrátové odvětví a neobejde se bez 

masivních dotací z veřejných rozpočtů. Současnou situaci v ţelezniční nákladní přepravě 

ovlivňuje nejen její nedokončená transformace,  ale zejména hospodářská recese a s ní 

spojený celosvětový pokles produkce a přepravních objemů. 

V České republice poklesly v roce 2008 meziročně po 3 letech výkony ţelezniční 

nákladní dopravy, a sice o zhruba 5,3%, rovněţ tak objem přepravených věcí poklesl o 4,7% 

[obr. 2]. Příčiny lze hledat jak na straně poptávky po dopravních sluţbách (důraz zákazníků 

na včasnost dodávky, pokles přepravy surovin a růst přepravy hotových výrobků), jejímţ 

poţadavkům lépe vyhovuje silniční doprava, tak na straně nabídky (více investic směřovalo 

do silniční neţ do ţelezniční dopravy) [ 21 ].  

Strojírenský průmysl zaznamenal v roce 2009 pokles výroby o 33 % a exportu o 31 a 

ani pro příští rok nejsou vyhlídky příliš optimistické. Také chemický průmysl, který 

zaznamenává propad o pětinu, neavizuje obrat k lepšímu, neboť v černých číslech je jen 

farmaceutický průmysl. Komplikovaná byla situace i v hutnictví, které počátkem roku 2009 

vyuţívalo své výrobní kapacity jen na 40 %. %. V říjnu 2009 se však produkce  poprvé 

dostala na úroveň roku 2008 a výhledově se předpokládá nárůst kapacit o 5 aţ 10 %.  

Obr. 2  Meziroční srovnání objemu vývozu vybraných komodit 

 

ZDROJ : Statistické ročenky ČSÚ za rok 2004 a 2009, vlastní výpočty   
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Díky nejnovějším právním předpisům, které dovolí evropským ţelezničním podnikům 

provozovat jejich činnost i přes vnitřní hranice EU, čímţ se zvýší konkurence a zlepší sluţby, 

jsou vyhlídky evropských ţeleznic nyní pozitivnější. Přeprava zboţí je prvním segmentem 

trhu, který by tím měl být ovlivněn.  

 

3 FAKTORY POKLESU ŢELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ PŘEPRAVY 

 

3.1  Silniční a letecká konkurence 

Výše uvedené historické fakty vypovídají o tom,  ţe ţelezniční doprava představovala 

na počátku 20. století nadějné odvětví. Situace se však obrátila, a to během několika 

následujících desetiletí.  Ţeleznice přestaly být jedinou přepravní moţností a zákazníci dostali 

moţnost volby.  V celosvětovém pohledu lze konstatovat, ţe tzv. „staré“ druhy dopravy ( 

doprava ţelezniční, námořní a vodní vnitrozemská ), které jiţ na počátku 20. století dosáhly 

poměrně vysokého stupně rozvoje, se nadále rozvíjely pomalu nebo u nich došlo k poklesu, 

zatímco tzv. „ nové druhy“  se prudce rozvíjely. 

Na straně silniční dopravy existovaly významné výhody. Objem přepravy po silnici je 

prakticky omezen jen výrobou zboţí a její spotřebou, silniční přeprava se stává spolehlivější a 

to i s ohledem na dodací doby. S prodluţující se délkou silniční sítě byli silniční dopravci 

schopni uspokojit poptávku po nových přepravních sluţbách ( just in time, rychlost, kvalita 

sluţeb, přepravy zboţí s nízkou hmotností apod.), čehoţ ţelezniční doprava, omezená svou 

nákladovou infrastrukturou, nebyla a stále není schopna [9].  Zákazníci dávají přednost 

silniční přepravě i s ohledem na rychlost uzavírání kontraktů s dopravcem, která je u té 

silniční nepoměrně větší neţ u ţelezniční.  Růst silniční přepravy na úkor ţelezniční je patrný 

z grafického vyjádření na obr. 3. 

      Také letecká doprava zaznamenala ve 20. století velký rozvoj. Zásadní změny z hlediska 

rozvoje letecké dopravy však nastaly aţ po druhé světové válce. Vedle změn technologického 

rázu jako například  zavedení tryskových letadel s větším doletem,  se na rozmachu letecké 

dopravy významně podepsal také rostoucí příjem obyvatel.  
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Vývoj tohoto druhu přepravy je velmi dynamický i v současnosti, kdy stále narůstá 

poptávka po přepravě zboţí na velmi dlouhé vzdálenosti. Příčinu tohoto stavu lze spatřovat 

v deregulacích letecké dopravy [ 9 ].   

Deregulace ve vzdušném prostoru umoţnila leteckým společnostem určovat své tarify 

nezávisle na jakémkoli vnějším nátlaku a vybírat si svou jízdní cestu a stanici určení, čímţ 

vznikly moţnosti pro integrované víceúčelové sluţby. Programované jízdní řády uvolnily 

místo sluţbám jako „celý náklad (tout-cargo)“ z domu do domu, sluţbám spolehlivým, 

efektivním, s dodávkou během příštího dne, čímţ byla poskytnuta spotřebiteli moţnost 

velkého výběru podle jeho přání. 

Obr. 3: Srovnání velikosti přepravních výkonů silniční a ţelezniční dopravy 

Přepravní výkony osobní silniční a železniční dopravy v 

ČR v letech 1994 - 2005
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ZDROJ : Statistická ročenka MDS 2005 a 1999 

 

       „ Důsledkem silniční a posléze i letecké dopravy bylo, ţe z mnoha dopravních trţních 

segmentů byla ţeleznice prakticky vytlačena. V současnosti je ţeleznice silná pouze ve třech 

trţních segmentech : nákladní doprava sypkých materiálů, IC osobní doprava ( 300-800 km) 

a příměstská osobní doprava v hustě obydlených aglomeracích.“ [ 9 ] 
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3.2   Struktura ekonomiky 

Ekonomický vývoj 20. století nebyl pro ţelezniční dopravu příliš příznivý. Jádro 

hospodářské aktivity se pomalu přesouvalo od průmyslu k sluţbám. To poškodilo ţelezniční 

nákladní dopravu,  protoţe hlavními zákazníky byli průmysloví výrobci obchodující 

s těţkými surovinami  jako jsou ţelezo, uhlí a dřevo ( viz tab. 4 ).  Silniční doprava se stala 

efektivnější a levnější, a to i přesto, ţe její cena neodráţela všechny její skutečné externí 

náklady, jako jsou například náklady na znečišťování ţivotního prostředí. Ani zpoplatnění 

těchto externích nákladů silniční dopravy nevedlo ke zlepšení pozice dopravy ţelezniční.  

Měnící se struktura ekonomiky poškozuje ţeleznice, protoţe ztrácejí 

konkurenceschopnost s dopravou silniční. Ţeleznice byly vyvinuty pro dopravu velkých 

objemů na několika tratích spojujících hlavní centra ekonomické aktivity. V současném světě, 

kde ekonomické aktivity jsou decentralizované a důleţitá je doprava z bodu do bodu, není tato 

struktura příliš uţitečná. [9]  

Tab. 4  Vnitrostátní přeprava zboţí po ţeleznici v České republice podle jednotlivých komodit zboţí (v tis.tun) 

ZDROJ : Ročenka dopravy 2001, MD ČR 

 

Zákazníci vyţadují stále více kompletní dodávku sluţeb, a to s důrazem na logistiku, 

zasílatelské sluţby, obsluhu vleček atd. Trh nákladní dopravy je velmi dynamický. Trvalou 

tendencí je přesun od hromadných přeprav zboţí k přepravám obchodně zajímavým.  

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 

Celkem 
60 

926  

57 

187  

51 

075  

43 

229  

46 

040  

45 

196  

Obiloviny, ovoce a zelenina, ţivá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo 

ţivočišného původu 
* 4 068  3 458  3 413  3 149  2 850  

Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a ţivočišné oleje a tuky * 1 464  1 261  1 271  1 065  862  

Pevná paliva * 
28 

444  

27 

073  

22 

837  

25 

192  

26 

136  

Ropa, ropné produkty a plyn * 2 464  1 946  1 778  1 739  1 502  

Ţelezná ruda, ţelezo, surová ocel, neţelezné rudy a šrot * 1 052  1 407  1 077  877  846  

Hutní výrobky * 5 178  5 277  4 195  4 213  4 029  

Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny * 9 535  7 507  5 897  5 930  5 514  

Přírodní a chemická hnojiva * 377  336  366  419  430  

Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad * 1 715  1 580  1 226  1 155  1 067  

Ostatní výrobky * 2 890  1 231  1 169  2 302  1 962  
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Z hlediska ţelezniční dopravy jsou středem zájmů především přepravy na střední a delší 

vzdálenosti. Budoucnost převedení přeprav ze silnice na ţeleznici se jeví ve vyuţití 

kombinované dopravy. 

 

3.3   Vnitřní nepruţnost ţeleznice 

Pokles ţelezniční dopravy byl urychlen specifickými faktory, přítomnými v tomto 

odvětví. V 19. století byly některé ţelezniční společnosti progresivní a dynamické, avšak ve 

20. století se ţeleznice staly takřka bez výjimky velkými monolitickými organizacemi 

s byrokratickou strukturou. Byrokratická struktura umoţňuje řídit velké a komplexní 

podnikání, na druhou stranu však sniţuje flexibilitu a potlačuje trţně orientované chování. 

Hospodářské výsledky ţelezničních dopravců byly, a mnohdy ještě jsou, negativně 

ovlivňovány povinností veřejné sluţby (zejména provozováním nerentabilních tratí, které 

slouţí k zajištění dopravní obsluhy určitých oblastí a regionů ve veřejném zájmu) [ 9 ]. 

„Státní kontrola téměř vţdy současně znamená politické vměšování. Politikové, 

poskytující peníze pro státní dráhy, očekávají naproti tomu od drah kompenzace, pokud jde o 

jejich politické poţadavky, ať ve formě uměle nízkých tarifů za přepravu, předimenzovaných 

personálních struktur, pokřivených investičních rozhodnutí, atd. V takovém prostředí nemůţe 

být ţádný podnikový manaţer plně volán k odpovědnosti.“ [ 1 ] 

Evropské ţeleznice jsou tímto jevem zasaţeny silněji neţ ţeleznice v USA, protoţe díky 

historickému vývoji jsou ţelezniční trhy a sluţby v Evropě stále provozovány národně a 

rozděleny hranicemi. To představuje zvláštní anomálii v situaci jednotného trhu a handicap ve 

vztahu k silniční dopravě. Důsledkem je pak fragmentace trhu, nízký stupeň konkurence a 

slabé výsledky ve zlepšování sluţeb nebo sniţování nákladů [9]. 

 

3.4   Výstavba levných ţeleznic 

Kromě záměrné technické rozdílnosti ţelezničních systémů v různých evropských státech 

je nevýhodou značné části existující ţelezniční sítě i ta skutečnost, ţe řada tratí byla v 19. 

století stavěna pokud moţno co nejlevněji.  
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Hlavní úspory při výstavbě lokálních tratí ve srovnání s dráhami hlavními vyplývaly 

z toho, ţe tyto dráhy mohly mít dle tehdy platných zákonů řadu stavebních, provozních a 

jiných úlev. Měly například menší poloměry oblouků (často jen 200 aţ 300 metrů ), větší 

sklony, lehčí kolejnice, slabší praţce, maximální povolená rychlost mohla být jen 25 km/h. 

Tratě stavěné podle těchto zásad se tedy mohly přimknout k terénu, a tím se vyhnout 

nákladným zemním stavbám a mostům.  

Z uvedených informací pro současnost vyplývá zejména nevýhodná konfigurace značné 

části dráţní sítě pokud jde o vedení tratí, rychlostní parametry, přípustnost pouze  nízkého 

osového zatíţení podobně. Takto konfigurovaná dopravní infrastruktura podle názoru EU 

neodpovídá dnešním ani budoucím poţadavkům na ţelezniční dopravu [9]. 

 

3.5   Státní ţeleznice jako omezení konkurence 

Z pohledu vztahu státu a ţeleznice bývá za příčinu neúspěchu evropských ţeleznic často 

povaţováno i zestátnění ţelezniční dopravy na přelomu 19. a 20. století, a dlouhodobá 

existence dominantních národních dopravců, které stát buď přímo vlastnil nebo alespoň řídil. 

To vedlo ke konzervaci fungování ţelezniční dopravy, k jejímu netrţnímu chování a ve svém 

důsledku ke sniţování její konkurenceschopnosti [9]. 

Problém efektivnosti nebo neefektivnosti státu jako manaţera ţelezniční společnosti byl 

předmětem analýz a sporů od počátku veřejného ţelezničního provozu. Přestoţe většina 

dobových studií zdůrazňuje nevýhody a nedokonalosti státu jako manaţera ( od nízké 

výkonnosti, přes měkké rozpočtové omezení aţ po korupci a zneuţití veřejných zdrojů ), 

přímo nebo nepřímo také potvrzují, ţe tyto nedokonalosti se přenášejí i do rozhodování 

managementu soukromých ţelezničních dopravců – a to tím silněji, čím více je ţelezniční 

provoz regulován a subvencován státem.  

Historické zkušenosti nepotvrzují, ţe by soukromý dopravce úkolovaný a subvencovaný 

státem řídil společnost o mnoho efektivněji, neţ stát sám. Efektivně řízené privátní dráhy 

nalezneme v zemích i v dobách, kdy stát rezignoval na hospodářsko -  politické cíle v oblasti 

dopravy, nebo v zemích, kde sama státní správa fungovala relativně efektivně.  
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Otázka státu jako manaţera tedy musí být řešena v kontextu politického zadání: v těch 

segmentech, kde je udrţení ztrátového ţelezničního provozu z  jakéhokoli důvodu  ve 

„veřejném zájmu“, můţe být efektivněji organizováno a řízeno státem. V současné době je 

udrţení provozu privátních i státních dopravců moţné jen za cenu vysokých nákladů [ 9 ]. 

 

3.6   Geografické aspekty 

Jiný pohled na problematiku současné trţní pozice ţeleznice nabízí hledisko geografické 

organizace prostoru. Relativní pokles dopravního významu evropských ţeleznic můţe podle 

něho souviset s tím, ţe většina tratí vznikla v době mezi roky 1840 a 1900, tzn. v době, kdy 

převládaly jiné vzorce prostorového chování neţ v současnosti. Ţeleznice byla přizpůsobena 

tehdy převaţujícímu trendu koncentrace obyvatelstva a ekonomických, sociálních a jiných 

aktivit.  

Ţeleznice vznikla v době jiných nároků na přepravu zboţí, v době odlišného 

geografického charakteru, cílových míst a směrů přeprav, proto byl této situaci přizpůsoben 

celý systém ţelezniční dopravy, a to včetně alokace dopravní infrastruktury. 

Tab.5.  Absolutní délka jednotlivých typů ţelezničních tratí v kilometrech v roce 1995 a 2005 

  Celková délka 

tratí v km 

z toho: 

jednokolejné abs./rel. dvou a vícekolejné abs./rel. 

1995 9 430 7 497 79% 1 933 21% 

2005 9 614 7 746 81% 1 868 19% 

ZDROJ : Ročenka dopravy a spojů 2005, MD ČR 

 

     Z historického pohledu tedy nelze opomenout fakt, ţe stavby národních tratí podle 

odlišných prostorových vzorců zapříčinily nesoulad se současnými hlavními přepravními 

proudy. Tento faktor však nelze v horizontu několika let příliš ovlivnit, a to zejména 

s ohledem na technologickou a  investiční náročnost výstavby nových ţelezničních koridorů. 
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3.7   Vliv světové hospodářské krize 

                 

Spirálový efekt vlivu recese na současný trh s jednotlivými komoditami dopadá velmi 

důrazně také na dopravce. Dopravci i speditéři dnes zaţívají těţké časy. Přitom ještě v prvním 

čtvrtletí roku 2007 měli – s výjimkou vodní dopravy – velmi dobré výsledky, stejně jako v 

uplynulých sedmi růstových letech. Současný propad ekonomiky se projevil zejména v 

automobilovém průmyslu, ale i v řadě dalších oborů, coţ výrazně sníţilo zakázky 

dopravcům i speditérům a logistickým firmám. [ 15 ] 

      

Taktéţ ţelezniční doprava začíná značně pociťovat recesi. Jiţ během loňského roku se 

projevila plně rostoucí finanční krize. Zatímco ve velkých asijských zemích a v Rusku 

mnoţství přepraveného nákladu vzrostlo, v Evropě a v USA zaznamenala nákladní doprava 

propad. [15 ] 

      

Ještě závratnější propad nastal v závěru roku 2007 v přepravě hutních výrobků a 

s hutnictvím souvisejících komodit. Přepravy řeziva byly prvními, na kterých se jiţ v 

polovině roku začal projevovat vliv krize. Niţší zájem o výstavbu v zámoří, především v 

USA, zaznamenal pokles zájmu o řezivo z České republiky, a samozřejmě i pokles zájmu pil 

o dodávky kulatiny. Řada papíren byla také předzásobena dřevem z kalamitního roku 2007. 

Lze tedy říci, ţe i v ţelezniční nákladní dopravě klesly zakázky o jednu pětinu. [ 15 ] 

 

Příznivá byla situace v oblasti v oblasti kombinovaných přeprav, kdy se podařilo 

společnosti ČD Cargo, a s. navýšit počet těchto přeprav navýšením počtu vlaků kombinované 

dopravy a díky předvánočnímu boomu nebyl vliv krize aţ tak markantní. Pozitivně lze 

vyhodnotit i přepravu hnědého uhlí, kterého například náš největší ţelezniční dopravce 

přepravil dokonce téměř o 100 tisíc tun více oproti roku 2007 [15]. 

 

Z hlediska jednotlivých skupin přeprav zaznamenala v porovnání s rokem 2008 

nejvyšší pokles komodita ţelezo a strojírenské výrobky (-36 %). Výrazně poklesly také 

přepravy stavebnin (-28 %), přepravy pro automobilový průmysl (-24 %), černého uhlí a 

koksu (-22 %), dřeva a papírenských výrobků (-18 %) a hnědého uhlí (-12 %). 

Kombinovaná doprava, zahrnující přepravy kontejnerů a návěsů, poklesla meziročně o 16 %. 
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Naopak nárůst o 8 % v porovnání s minulým rokem zaznamenala přeprava potravin a 

zemědělských výrobků.  

Co se týče evropského prostoru, hlásí většina dopravců za  první čtvrtletí 2009 

propady přepraveného objemu obdobné, či ještě vyšší neţ v roce 2008, jak uvádí tabulka 6.  

 

Tab . 6:  Propady přepraveného objemu zboţí v prvním čtvrtletí 2009 

Železniční dopravce Propad v % 

Německo (DB Railion) - 27% 

ČR (ČD Cargo) -32% 

Francie (SNCF) - 32% 

Itálie (Trenitalia) - 34% 

Slovensko (ZSSK Cargo) -38% 

Polsko (PKP Cargo) -38% 

Rumunsko (CFR Marfa) -39% 

Belgie (SNCB) -40% 

Zdroj: Oficiální statistika Mezinárodní ţelezniční unie UIC (k dubnu 2009). 

 

      

 4   EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA 

 

4.1  Historie a souvislosti 

Dlouhodobý vývoj evropského dopravního trhu charakteristický v pozemní dopravě 

zejména relativním vzestupem přepravních výkonů silniční dopravy a poklesem výkonů 

ţelezniční dopravy vedl evropské politické struktury k formulaci společné dopravní politiky.  

Stále více se zdůrazňuje, ţe je doprava klíčovým faktorem moderní ekonomiky. Na 

druhé straně tu je neustálý rozpor mezi společností, poţadující stále více mobility a veřejným 

míněním, které je stále méně tolerantní k chronickým zpoţděním a nízké kvalitě některých 
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dopravních sluţeb. Protoţe poptávka po mobilitě nepřetrţitě narůstala, nemohlo být reakcí 

Společenství jen stavět novou infrastrukturu. Bylo potřeba uspokojit poţadavky plynoucí z 

rozšíření Unie a trvale udrţitelného rozvoje, dopravní systém bylo nutno optimalizovat tak, 

aby byla moderní doprava  být trvale udrţitelná z hlediska ekonomického, sociálního i 

ochrany ţivotního prostředí.  

 Přestoţe se podle dokumentu European Commission ( 2001 ) záměr vytvořit 

společnou evropskou dopravní politiku objevuje jiţ v Římských smlouvách ( Smlouva o 

zaloţení Evropského hospodářského společenství a Smlouva o zaloţení Evropského 

společenství atomové energie podepsané v roce 1958 ), nebyly k jejímu skutečnému vzniku aţ 

do devadesátých let 20. století podniknuty ţádné praktické kroky. [ 9 ] 

Změnu přinesl aţ podpis Maastrichtské smlouvy ( Smlouva o Evropské unii ) v roce 

1992, která posílila politické, institucionální a rozpočtové základy společné evropské 

dopravní politiky. Kromě jiného byl uţ přímo do této smlouvy implementován například 

koncept tzv. transevropských sítí, coţ umoţnilo přípravu plánu výstavby a modernizace 

dopravní infrastruktury na celoevropské úrovni s finanční podporou ze strany Evropského 

společenství. Důsledkem podpisu Maastrichtské smlouvy byl v roce 1992 téţ vznik 

dokumentu „White Paper on the Future Development of the Common Transport Policy“ ( 

Bílá kniha dopravní politiky ).   

Ţelezniční reformy jednotlivých evropských zemí se výrazně lišily jak v zaměření, tak 

důrazu při řazení reformních kroků.  Průběh reforem v dalších evropských zemích byl velmi 

různorodý, od v zásadě formálních reforem (Francie), přes podporu regionální dopravy 

(Německo) či důsledné oddělení infrastruktury (Švédsko). Přes jednotlivé národní rozdíly v 

reformách je zřejmý celoevropský trend umoţnění vstupu na ţelezniční síť. 

 

4.2   Bílá kniha dopravní politiky Evropské unie  

Na základě výsledků analýzy v předchozím období byla následně vypracována a 6. 

července 1996 zveřejněna Bílá kniha Evropské komise s podtitulem Strategie oţivení 

ţeleznic Společenství. Její vytvoření bylo důsledkem všeobecného evropského přesvědčení, 

ţe by ţeleznice měla hrát výraznější úlohu při řešení dopravních problémů, jimţ společenství 

čelí.  Hlavním tehdejším cílem bylo otevření dopravního trhu.  
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Přes úspěšné otevření dopravního trhu však v prostoru Evropské unie i v průběhu 90. 

let přetrvávaly některé skutečnosti, které deformovaly podobu dopravního trhu, jako 

nerovnoměrný vývoj jednotlivých druhů dopravy vlivem odlišného stupně adaptace 

jednotlivých druhů dopravy potřebám moderní ekonomiky, nebo například růst nepříznivých 

vlivů dopravy na ţivotní prostředí apod.[ 9 ].  

V polovině září 2001 pak vydala Evropská komise inovovanou Bílou knihu evropské 

dopravní politiky pro rok 2010 s podnázvem Čas k rozhodnutí, jejíţ hlavní prioritou je 

rozvoj střednědobých a dlouhodobých ekologických cílů trvale udrţitelného dopravního 

systému, coţ znamená  do roku 2010:  

 omezit riziko kongescí na hlavních artériích a z regionální nevyváţenosti,  

 vytvořit podmínky pro přesun rovnováhy mezi druhy dopravy,  

 odstranění úzkých profilů ,  

 srdcem dopravní politiky nutno učinit uţivatele. 

Právní rámec Evropského společenství, který upravuje ţelezniční dopravu, představují 

především směrnice tzv. ţelezničních balíčků, týkající se  rozvoje ţeleznic Společenství, 

udělování licencí ţelezničním dopravcům, přidělování kapacity ţelezniční infrastruktury, 

vybírání poplatků za její uţívání, ověřování bezpečnosti a technické propojenosti 

transevropského vysokorychlostního a konvenčního ţelezničního systému. 

 

4.3   Opatření Evropské dopravní politiky  

Bílá kniha byla zveřejněna v roce, kdy vstoupil v platnost jednotný trh. Byla sepsána 

v průběhu finální fáze přípravy liberalizační legislativy, potřebné k uskutečnění společného 

trhu.  S ohledem na to a na její závislost na Římské smlouvě nepřekvapí, ţe pro řešení 

problémů dopravy silně zdůrazňuje potřebu volného trhu a korektních cen . 

Od zveřejnění Bílé knihy byly mnohé z obsaţených liberalizačních opatření uvedeny do 

praxe.  Technické standardy byly harmonizovány,  bezpečnost a ekologické standardy se 
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zlepšily a  EU vystupuje stále více jako jednotné těleso a i při vyjednávání s nečlenskými 

zeměmi, čímţ lze Bílou knihu povaţovat za nadmíru úspěšnou.  

Společná evropská dopravní politika obsahuje celkem asi 60 specifických opatření 

zacílených na dosaţení výše uvedených cílů, přičemţ v této práci budou podrobněji 

představeny tři skupiny zaměření přímo na podporu ţelezniční dopravy, a to revitalizace 

ţeleznic, výstavba transevropských ţelezničních dopravních sítí a řízení dopadů globalizace 

[9]. 

 

4.3.1  Revitalizace ţeleznic  

Ţeleznice představuje v rámci společné evropské dopravní politiky v podobě z roku 

2001 strategický sektor, na němţ bude záviset její úspěch či neúspěch. Jinými slovy lze říci, 

ţe ji lze povaţovat za zásadní faktor toho, jestli bude nebo nebude v příštích desetiletích 

dosaţeno trvalé udrţitelnosti dopravního systému [9]. 

Jedním z klíčových faktorů revitalizace ţelezniční dopravy je konkurence. 

Konkurence uvnitř odvětví ţelezniční dopravy i konkurence na trhu dopravních sluţeb všech 

módů dopravy je determinující pro ekonomickou efektivnost ţelezniční dopravy, pro její 

konkurenceschopnost. Intenzita a kvalita konkurence je jedním ze základních strukturálních 

charakteristik kaţdého odvětví. Vzhledem k tomu, ţe EU věnuje velké úsilí revitalizaci 

evropských ţeleznic,  jsou více neţ dvě třetiny všech projektů věnovány ţelezniční dopravě 

[9]. 

 

4.3.2 Výstavba transevropských ţelezničních dopravních sítí 

Dopravní infrastruktura je základním předpokladem pro podnikání v dopravě a pro 

uspokojování přepravních potřeb a za jejich rozvoj zodpovídá veřejný sektor. 

Neharmonizovaný rozvoj sítě by znamenal narušení trţního prostředí v dopravním sektoru 

[5]. 
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Projekt transevropských dopravních sítí ( dále jen TEN-T ) představuje program 

výstavby, modernizace a propojení hlavních evropských dopravních infrastruktur ( viz 

obr. 4 ). Jeho hlavním cílem je odstranění úzkých a problémových míst, které mohou podle 

Evropské unie v určitých oblastech způsobovat kongesce, a ve svém důsledku tak vést 

k omezení soudrţnosti  a konkurenceschopnosti EU jako celku [9]. 

Předpokládaný celkový rozsah TEN-T v roce 2020 co se týče ţelezniční dopravy by 

měl představovat 94 000 km ţeleznic, a to včetně 20 000 km vysokorychlostních ţeleznic 

umoţňujících rychlost minimálně 200 km/h.  

Takto stanovený rozsah TEN-T zahrnuje v rámci výstavby tzv. scházejících spojení 

prodlouţení existující ţelezniční sítě o 12 500 km nových ţeleznic, a to zejména tratí 

povaţovaných za prioritní z hlediska absorpce přepravních proudů generovaných rozšířením 

EU [9]. 

Klíčovým problémem výstavby TEN-T je financování, coţ ovlivňuje tempo 

výstavby a je dokonce povaţováno za hlavní příčinu zpoţdění jejich výstavby. Celkové 

náklady na dokončení výstavby TEN-T byly v roce 2005 odhadnuty na více neţ 600 mld. 

EUR, z nichţ 252 mld. by mělo být vynaloţeno na výstavbu 30 prioritních projektů [9]. 

Obr. 4 Mapa TEN-T sítí 

 

ZDROJ: European Commission < ec.europa.eu/ten/transport/maps/axes_en.htm > 
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4.3.3 Globalizace a řízení jejích dopadů na ţelezniční přepravu 

Globalizace po roce 1989 přinesla nové moţnosti pro uplatnění iniciativy a následný 

hospodářský růst. Volný obchod vede k efektivnější alokaci zdrojů, k niţším cenám, větší 

zaměstnanosti a většímu objemu celkové produkce, z čehoţ v konečném důsledku mají 

prospěch všechny zúčastněné státy.  

Současně s pozitivy přicházejí také hrozby v podobě obrovské konkurence. Evropský 

parlament je však  zastáncem větší konkurence v oblasti ţeleznic, neboť poslanci doufají, ţe 

zlepšení ţelezničních sluţeb přispěje k odklonu od silniční a letecké dopravy. 

Hlavním cílem je posílení pozice Evropské unie v mezinárodních dopravních 

organizacích .  Jde například o organizace International Maritime Organisation, International 

Civil Aviation Organisation , OTIF apod. ) tak, aby mohla lépe zastupovat zájmy Evropy na 

globální úrovni. 

 

4.4 Dopravní politika ČR  

Vláda na svém zasedání dne 13. července 2005 schválila usnesením vlády č. 882  

Dopravní politiku České republiky pro léta 2005 – 2013 ( dále jen Dopravní politika ). 

Materiál kabinetu předloţilo Ministerstvo dopravy ČR po projednání se všemi resorty, 

profesními a zaměstnavatelskými svazy a veřejností.  

Dopravní politika je základním strategickým dokumentem pro 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 můţe učinit s ohledem na finanční 

moţnosti. Jejím cílem je sjednotit podmínky na dopravním trhu a vytvořit podmínky zajištění 

kvalitní dopravy v rámci udrţitelného rozvoje. Hlavními prioritami Dopravní politiky je 

zajištění: 

 

o rovných podmínek v přístupu na dopravní trh, 

o kvalitní dopravní infrastruktury umoţňující hospodářský růst , 

o financování v sektoru dopravy, 

o dopravního sektoru, 

o podpory  rozvoje dopravy v regionech. 
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Na uvedené priority navazují specifické cíle a konkrétní opatření k jejich realizaci.  

Díky schválení tohoto dokumentu byly vytvořeny základní předpoklady pro čerpání 

prostředků z fondů EU v programovacím období 2007 – 2013 [ 20 ]. Například na projekt 

„Modernizace ţelezniční sítě TEN-T“ bylo z fondů EU, konkrétně z Operačního programu 

Doprava ( dále jen OPD ), vyčleněno 2,19 mld. €., tj. 37,9 ℅ OPD na  modernizaci tranzitních 

koridorů a rozhodujících ţelezničních uzlů na síti TEN-T, zajišťování interoperability 

implementací TSI a dálkového řízení provozu, včetně úprav vozidel, opatření k minimalizaci 

vlivů jiţ dokončených staveb na ţivotní prostředí a veřejné zdraví apod. 

 

Jak vyplývá z výsledku řešení dalšího z důleţitých projektů 804/210/105 MD ČR 

„Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2015“ [24], zpracovaného společností SBP 

Consult Praha,  nevyţaduje koncepce rozvoje dopravních sítí schválená usnesením vlády č. 

741/1999  do roku 2030 doplnění o nové trasy z kapacitních důvodů. Současně je zde uveden 

graf a tabulky přepravních výkonů nákladní dopravy v hlavních segmentech dopravy, včetně 

prognózy jejího dalšího vývoje do roku 2015 [obr.4 ; tab. 6]. 

 

Obr. 4  Přepravní výkony nákladní přepravy od roku 1990 do roku 2015 ( prognóza ) 

 

ZDROJ : ŠEJNA, P: Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2015, SBP Consult Praha  [ 24 ] 
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Tab. 4  Přepravní výkony nákladní přepravy od roku 1990 do roku 2015 ( prognóza ) 

 

ZDROJ : ŠEJNA, P: Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2015, SBP Consult Praha  [ 24 ] 

 

5   NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ŢELEZNIČNÍ DOPRAVCI 

 

5.1 Vizitky ţelezničních nákladních dopravců v ČR 

     Pro zefektivnění a zlepšení konkurenceschopnosti ţelezniční dopravy v České republice 

dochází v rámci transformace tohoto sektoru v roce 2002 k oddělení infrastruktury a 

samotného provozu. Díky zákonům zaručujícím rovný přístup na ţelezniční dopravní cestu 

všem dopravcům by na našich tratích mělo vzniknout konkurenční prostředí. Od 1. 1. 1995 

byl v České republice zaveden standardní systém licencí k provozování dráţní dopravy a od 

1. 5. 2004 platí v České republice i licence k provozování dráţní dopravy udělená úřadem 

členského státu Evropského společenství. 

     O zájmu o podnikání v ţelezniční dopravě svědčí i fakt, ţe podle výroční zprávy SŢDC za 

rok 2008 vlastnilo licenci pro provozování dráţní dopravy na celostátních a regionálních 

tratích 53 společností.  
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Oproti roku 2007 počet dopravců, kteří vyuţívají ţelezniční dopravní cestu mírně  poklesl. 

Příčinou je ukončení činnosti některých občanských sdruţení, která provozovala 

příleţitostnou dráţní dopravu historickými vlaky.  

Z celkového výčtu provozovatelů dráţní dopravy v ČR zde budou představeny vizitky 

čtyř nejvýznamnějších. Jedná se o tyto společnosti : 

 akciová společnost ČD CARGO 

 Společnost ČD Cargo, a. s., vznikla 1. prosince 2007 vkladem části 

podniku ČD, a. s. V současné době jde o největšího českého ţelezničního dopravce. Nabízí 

přepravu široké škály zboţí od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu 

kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem ţelezničních vozů, vlečkové a další přepravní 

sluţby.  

 

 akciová společnost OKD  -  DOPRAVA 

 Tato společnost je druhým největším nákladním ţelezničním dopravcem 

v České republice. Společnost vznikla v roce 1994 a navázala na tradici firmy OKR – 

Doprava, národní podnik, která se specializovala na ţelezniční a silniční dopravu v ostravsko 

– karvinském uhelném revíru. Hlavním přepravním artiklem je především uhlí, koks, strusky, 

hlušiny, kámen, vápenec, cement, dolomit, chemické výrobky, pohonné hmoty, ocelové 

výrobky, kovový šrot a kontejnery v kombinované dopravě. 

 společnost s ručením omezeným UNIPETROL DOPRAVA 

 Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. vznikla v roce 1995 

vyčleněním ţelezniční dopravy z obchodně-výrobní společnosti Chemopetrol v Litvínově . 

Tomu odpovídal i tehdejší název - CHEMOPETROL - DOPRAVA a.s. . Po prodeji skupiny 

Unipetrol polskému koncernu PKN Orlen byly v rámci synergických efektů posíleny 

technologické  přepravy mezi Polskem a ČR.  V současné době je třetím největším 

ţelezničním dopravcem v České republice. zabývá dopravou a přepravou zejména 

chemických produktů po ţeleznici.  
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 VIAMONT, a.s. 

 Společnost působí na českém trhu dopravního stavitelství a ţelezniční 

dopravy od roku 1992. Viamont je pilotní společností dnes jiţ koncernu, jehoţ součástí jsou 

dále společnosti Viamont DSP, Viamont doprava, IDS Olomouc, Viamont LTC, Viamont oil, 

nebo V-Troll.  

 

5.2   Stručný přehled největších evropských ţelezničních dopravců 

  DB Schenker, německá nadnárodní společnost s  více neţ 2000 

pobočkami po celém světě. 

 

 PKP CARGO S.A. - firma vznikla v roce 2001 v rámci transformace 

státních drah Polskie Koleje Państwowe (PKP).  

 

   Rail Cargo Austria AG je dceřinou společností koncernu ÖBB 
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 6   ZÁVĚR 

 

Z analýzy příčin některých současných problémů ţeleznice vyplynulo překvapující 

zjištění, ţe řada problémů má počátky v dávné historii a mnoho z nich se cyklicky opakuje. 

Další zajímavý fakt, jenţ vyplynul z analýzy, je úloha státu v ţelezniční dopravě.  

 

 Podíl státu na výstavbě a provozu ţeleznic byl od počátku větší, neţ se předpokládalo 

a úspěch či neúspěch soukromých ţelezničních dopravců byl v mnoha případech v rukou 

státní moci. Z ekonomického pohledu lze tedy jednu z příčin poklesu poptávky spatřovat 

právě v jejich zestátnění a monopolizaci. 

 

 Z geografického hlediska pak nelze opominout stavy národních tratí podle odlišných 

prostorových vzorců, čímţ vznikl nesoulad s hlavními přepravními proudy. Vzhledem 

k technologické a investiční náročnosti výstavby nových ţelezničních koridorů nelze 

v horizontu několika let předpokládat jejich rychlý růst.  

 

 Prudký rozmach konkurence ze strany silniční dopravy znamenal v 1. polovině 20. 

století hluboký pokles přepravních výkonů ţeleznic. Zatímco kolony kamionů na našich i 

evropských dálnicích houstly, nákladní doprava po ţeleznici slábla, nebo v tom lepším 

případě stagnovala. Tato situace víceméně trvá dodnes.  Ţeleznice tvrdému konkurenčnímu 

boji podléhá, neboť objem přepravy po silnici je prakticky omezen jen výrobou zboţí a její 

spotřebou. V porovnání s ţelezniční dopravou je ta silniční více spolehlivá i z hlediska 

dodrţení doby dodání zboţí. Na některých mezinárodních trasách jsou v důsledku delších 

překládek a zastávek doby dodání zboţí po ţeleznici oproti  té silniční dvou- aţ trojnásobné. 

Svou roli hraje i rychlost uzavírání kontraktů mezi zákazníkem a dopravcem, kdy u silniční je 

uzavření kontraktu otázkou několika hodin, zatímco u ţelezniční je pro přepravu zboţí z místa 

nakládky do místa vykládky nutno uzavřít kontraktů několik. Čelit silniční konkurenci je 

bezpochyby velmi těţké, ale určité řešení se nabízí ve vyzdvihnutí kladů ţelezniční přepravy, 

totiţ v její bezpečnosti a ekologičnosti. Šetrnost k ţivotnímu prostředí je jednou 

z dominantních předností ţelezniční dopravy. Ta nejen ţe dokáţe vyuţívat elektrickou energii 

z alternativních zdrojů, čímţ nespaluje takové mnoţství neobnovitelných nerostných surovin 

(zejména ropy ), ale také způsobuje méně exhalací a hluku.  



28 

 

Další předností před silniční nákladní dopravou je bezesporu schopnost přepravy velkého 

mnoţství zboţí ( zejména toho objemného ), k čemuţ na rozdíl od dopravy silniční potřebuje 

daleko menší zábor pozemků. 

  

Důsledkem tzv. „polistopadových“ změn byl zcela nový hospodářský systém a s ním 

spojené změny vlastnictví, změny orientace mezinárodních vztahů z východu na západ, ale i 

potřeba omezit těţký průmysl. V roce 1993 navíc došlo k rozpadu Československa a 

transformaci českých a slovenských drah, která v konečném důsledku vedla k oslabení 

tradičních vazeb a přepravních proudů. Tyto zásadní změny se následně promítly do sníţení 

poptávky po dopravě, a to zejména hromadných substrátů tradičně přepravovaných ţeleznicí. 

Přepravní výkony v letech 1990 – 1993 zaznamenaly velmi prudký pokles. Současně se 

zánikem ČSFR dne 1. ledna 1993 nabyl účinnosti zákon České národní rady č. 9/1992 Sb., 

jímţ byly zřízeny České dráhy jako nástupce Československé státní dráhy. Usnesením vlády 

České republiky ze dne 20. prosince 1995 byly dráhy rozděleny na celostátní a regionální, coţ 

následně vedlo k rozdělení Českých drah na dva nástupnické organizační celky, a to akciovou 

společnost České dráhy a státní organizaci Správa ţelezniční dopravní cesty. Oba tyto 

subjekty vznikají 1. ledna 2003. Vzniká potřeba připravovat českou ţeleznici pro vstup do 

Evropské unie a reagovat na vývoj tohoto druhu přepravy v celoevropském kontextu. 

Dlouhodobý vývoj evropského dopravního trhu charakteristický v pozemní dopravě 

zejména relativním vzestupem přepravních výkonů silniční dopravy a poklesem výkonů 

ţelezniční dopravy vedl evropské politické struktury v roce 2001 k formulaci společné 

dopravní politiky, jejímţ hlavním cílem je tzv. udrţitelný rozvoj, k němuţ vede cesta 

prostřednictvím rovnováţného rozvoje jednotlivých druhů dopravy.  

V průběhu roku 2008 zasáhla celosvětovou ekonomiku hospodářská recese, která se v 

ţelezničním průmyslu  s ohledem na charakter zakázek a výroby projevila naplno aţ v roce 

2009. Bezpochyby je jednou z hlavních  příčin poklesu celého trhu přeprav a přepravní 

poptávky domácích i zahraničních zákazníků, a to jak na straně vstupů při přepravách surovin 

ke zpracování, tak i na straně výstupů v souvislosti s odbytem produktů z výrobních závodů.  

Pokles průmyslové produkce ţelezniční dopravci  velmi citelně pocítili,   neboť jsou 

přímo závislí na stavu ekonomiky nejen české, ale i zahraničních.  Průmyslníci hlásí poklesy 

výroby i trţeb a neočekávají ani v roce 2010 zásadní změnu ve vývoji české ekonomiky.  
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Nejhorší situace se jeví v hutnictví a chemickém průmyslu, kdy počátkem roku 2009 

například hutnictví vyuţívalo své výrobní kapacity jen na 40 % a chemický průmysl hlásí 

propad svých obratů o jednu pětinu.  Hospodářská krize poprvé ovlivnila také automobilový 

průmysl, a to zejména v zemích, kde nebylo zavedeno tzv. šrotovné. To naopak v některých 

zemích, například v Německu,  vyvolalo větší prodej levnějších a úspornějších vozů a s tím 

spojenou zvýšenou poptávku po přepravě po ţeleznici. 

 Je otázkou, jak v segmentu ţelezniční přepravy reagovat na ekonomickou krizi. ACRI 

- Asociace podniků českého ţelezničního průmyslu ve své tiskové zprávě ze dne 29.3.2010 

hodnotí současnou situaci v tomto segmentu a prognózuje v roce 2010 růst české ekonomiky 

o jedno aţ dvě procenta „ coţ by se mělo pozitivně projevit také u firem ACRI. Uţ 

nasmlouvané zakázky firem, stabilizace evropského trhu a avizované rekordní modernizace 

vozového parku Českých drah a projekty spojené s vyuţitím finančních zdrojů v rámci fondů 

EU v podobě regionálních operačních programů (ROP) představují velkou šanci na 

výraznější nastartování ţelezničního průmyslu.“[23]  

Podpora ţelezničního sektoru je ve většině evropských států jednou z hlavních priorit 

Uvolnění stovek milionů eur na budování i modernizaci ţelezniční infrastruktury a nákup 

nových lokomotiv, elektrických a dieselových jednotek to jasně deklarují. 

Budoucnost ţelezniční dopravy má celoevropský význam. Nejen vstupem ČR do EU, 

ale i celospolečenským rozvojem evropského kontinentu odstraňujícím bariéry mezi státy, 

vzniká potřeba existence propojeného, spolehlivého a kapacitně vyhovujícího ţelezničního 

systému. Evropská komise ve spolupráci se všemi evropskými ţelezničními institucemi činí 

kroky a nastavuje obecná pravidla vedoucí k technické a technologické harmonizaci 

ţelezničního sektoru. 

 

V České republice je v současné době největším ţelezničním přepravcem společnost 

ČD Cargo, a.s., nicméně silnou konkurenci má zejména ve společnosti OKD Doprava, a.s.. 

Největším evropským dopravcem v ţelezničním segmentu je bezpochyby německá 

nadnárodní společnost DB Schenker s více neţ 2000 pobočkami po celém světě.  
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