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Summary 

The work is focused on freight transport, especially for road freight transport and rail 

freight transport. Introductory chapters are devoted to the characteristics of road freight 

and rail freight transport. Following is description of the impact on the environment. The 

practical part is devoted to the SWOT analysis and advantages and disadvantages 

comparison of these types of transports. 

 

Keywords: 

Freight transport, road transport, rail transport, the environment, SWOT analysis, 

the advantages and disadvantages of freight transport 

 

Anotace 

Práce je zaměřená na nákladní dopravu a to konkrétně na nákladní silniční dopravu 

a nákladní ţelezniční dopravu. Úvodní kapitoly jsou věnované charakteristice nákladní 

silniční a ţelezniční dopravy. Následuje popis vlivů na ţivotní prostředí. Praktická část je 

věnovaná SWOT analýze a porovnání výhod a nevýhod daných druhů dopravy. 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (Accord 

Dangereuses Route) 

AETR Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě 

(Accord européen sûr les transports routiers) 

APTU Jednotné právní předpisy pro prohlášení technických norem za závazné a pro 

přijetí jednotných technických předpisů pro ţelezniční materiál  

ATMF Jednotné právní předpisy pro technickou homologaci ţelezničního materiálu 

ATP Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin 

a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy 

Cd Kadmium (Cadmium) 

CH4 Methan 

CnHm Uhlovodíky 

CIM Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní ţelezniční přepravě 

nákladů  

CIV Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní ţelezniční přepravě 

cestujících 

CNG  Stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) 

CO  Oxid uhelnatý (Carbonii monoxidum) 

CO2  Oxid uhličitý (Dioxidum carbonis) 

COTIF Úmluva o mezinárodní ţelezniční přepravě (Convention relative aux transport 

international ferroviare) 

Cr  Chrom (Chromium) 



Bc. Pavlína Kutíková: Vliv nákladní dopravy na ŢP 

2011                                                                                    

CUI Jednotné právní předpisy pro smlouvu o pouţívání infrastruktury 

v mezinárodní ţelezniční dopravě 

CUV Jednotné právní předpisy pro smlouvy o pouţívání vozů v mezinárodní 

ţelezniční dopravě 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 

dB  Decibel 

EHK  Evropská hospodářská komise 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EIA  Posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

EPaR  Evropská veřejná zpráva o hodnocení 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

FMZV Federální ministerstvo zahraničních věcí 

LPG  Zkapalněný ropný plyn (Liquefied Petroleum Gas) 

MD  Ministerstvo dopravy 

MZV  Ministerstvo zahraničních věcí 

ND  Nákladní doprava 

NHM  Harmonizovaná nomenklatura zboţí 

Ni  Nikl (Niccolum) 

NOx  Oxidy dusíku 

NPK  Nejvyšší přípustná koncentrace 

O3  Ozón  
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OTIF  Mezivládní organizace pro mezinárodní ţelezniční přepravu 

PAU  Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Pb  Olovo (Plumbum) 

PM  Jemné částice 

RID  Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí 

SO2  Oxid siřičitý 

VOC  Těkavé organické látky (Volatile organic compounds) 

WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 

ZL  Znečišťující látky 

ŢP  Ţivotní prostředí 
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1. Úvod 

 

 Historie vzniku dopravy a její rozvoj jde ruku v ruce s dějinami lidstva. Jen díky 

dopravě se stal svět lidstvu přístupnějším a dopravu povaţujeme za nedílnou součást 

našeho kaţdodenního ţivota.  Je jedním z ukazatelů určující rytmus hospodářství kaţdého 

státu. Moţnosti, které světová doprava nabízí, jsou nepřeberné, a to jak pro cestující, 

tak pro přepravu nákladu. Na naší planetě nalezneme přibliţně 25 milionů kilometrů dálnic 

a ostatních cest, po kterých se prohání kolem půl miliardy osobních a nákladních 

automobilů. Země je křiţovaná přibliţně 1,5 miliony kilometrů ţelezničních tratí a na nich 

se pohybuje půl milionu lokomotiv následovaných aţ 10 miliony vagonových vozů. Denně 

dochází ke startu několika tisíc dopravních letadel, která na svou cestu oblaky vyráţejí 

z 500 hlavních světových letišť. Světová moře a oceány brázdí 60 000 kusů hlavně 

nákladních lodí. Tento výčet nám ukazuje, jak je v dnešním světě doprava nezastupitelná.  

 Nezastupitelnou se stala však jiţ v období pravěku, kdy si tehdejší obyvatelé naší 

planety začali upravovat stezky odstraněním překáţek a to pro dosáhnutí míst, která jim 

přinesla více příleţitostí k lovu a tím i lepší obţivu.  

 Trendem dnešní dopravy je sladit rychlost, bezpečnost a hospodárnost, zaměřit 

se na flexibilitu a přitom sníţit náklady. Podstatnou oblastí zájmu při rozvoji dopravy je 

také ohled na vzrůstající zhoršování kvality ţivotního prostředí. [1] 

 Tato diplomová práce se zabývá působením nákladní silniční dopravy a nákladní 

ţelezniční dopravy na ţivotní prostředí a vzájemnému srovnání výhod a nevýhod vyuţití 

těchto dvou nejvýznamnějších druhů nákladní přepravy v České republice.  

 Úvodní kapitoly jsou věnovány analýze současného stavu nákladní dopravy, jejímu 

historickému vývoji a legislativnímu ošetření, včetně vazby na mezinárodní smlouvy. 

 V navazující kapitole je charakterizován vliv vybraných druhů dopravy na ţivotní 

prostředí a jsou zde také uvedeny stávající moţnosti jak těmto negativním vlivům předejít, 

případně jak zmírnit následky jiţ existujícího působení. Uvedeny jsou také grafy, které 

znázorňují podíl zvolených druhů dopravy na negativním ovlivňování okolního prostředí 

a to včetně vnášení ZL do prostředí a podíl na nehodovosti. 
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 Praktická část obsahuje analýzu výhod a nevýhod vyplývajících 

z vyuţívání jednotlivých druhů zmiňovaných přeprav a to pomocí SWOT analýzy, jejíţ 

postup vypracování je v kapitole rovněţ uveden. Tato část kapitoly je zároveň věnovaná 

faktorům, které jsou pro výběr vhodného druhu dopravy nepostradatelné. 

 Poslední kapitola zahrnuje předpoklad budoucího vývoje analyzované oblasti 

problematiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Pavlína Kutíková: Vliv nákladní dopravy na ŢP 

2011 13 

 

2. Nákladní silniční doprava 

 

 Za jeden z nejprogresivněji se rozvíjející obor ve všech ekonomicky rozvinutých 

a rozvíjejících se státech povaţujeme právě silniční dopravu. Za největší přednosti 

oproti ostatním druhům dopravy vyzdvihněme např. její dostupnost, relativní rychlost, 

rychlou přizpůsobivost změnám poptávky, operativnost a schopnost bezproblémově 

realizovat systém přepravy. 

 V případě silniční dopravy je vyuţívaná hustá síť pozemních komunikací 

a při dostatečné kapacitě těchto dopravních cest má tento druh dopravy největší pruţnost 

a pohotovost a to i s ohledem na flexibilitu dopravních jednotek. [1] 

 Jakákoliv silniční doprava a ať uţ osobní nebo nákladní, je uskutečňovaná pomocí 

silničních vozidel. Jejich rozdělení dle ČSN 30 0024 je uvedeno na obrázku č. 1. 

 

 

 
 

Obr. 1 Rozdělení silničních vozidel podle ČSN 30 0024 [2] 
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Dle Evropské hospodářské komise (EHK) je kategorizace vozidel následující: 

 Kategorie L (motorová vozidla zpravidla s méně neţ čtyřmi koly) 

 Kategorie M (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a pouţívají se 

pro přepravu osob) 

 Kategorie N (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a pouţívají se 

pro přepravu nákladů) 

 Kategorie O (přípojná vozidla) 

 Kategorie T (traktory) 

 Kategorie S (pracovní stroje) 

 Kategorie R (ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií) [3] 

 

 

2.1 Historický vývoj silniční dopravy 

 

 První zmínky o stavbě silnic máme jiţ ze starého Egypta, z doby 3000 let př. n. l. 

V tomto případě slouţily cesty k dopravě materiálů při stavbě pyramid a na jejich výstavbu 

se pouţívaly ploché hlazené balvany. Prvním evropským národem v budování dopravních 

cest byli Řekové a jimi vybudované stezky slouţily především k náboţenským účelům, 

a to k dopravě darů bohům. V návaznosti na řeckou kulturu došlo ze strany Římského 

národa k mohutnému rozšíření dopravní sítě a to na celkovou délku přibliţně 150 000 km. 

Nejdelší silnice tehdejší dopravní sítě, v celkové délce 5984 km, vedla ze skotského Val 

Antoniny aţ do Jeruzaléma. Za jednu z nejstarších povaţujeme silnici Via Appia z roku 

337 př. n. l, vedoucí z Capuy do Říma, jejíţ části se dochovaly aţ do dnešní doby. Římané 

stavěli silnice z důvodu budování správy a udrţení impéria a zánikem římské civilizace 

došlo také ke ztrátě původního významu budování silnic. Starověká silniční síť římského 

impéria postupně zaniká a to zcela, aţ na několik výjimek v oblasti Portugalska, Itálie, 

Anglie a Švýcarska. 
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 K prvotním krokům vedoucím k obnově silniční sítě dochází v Evropě 

v 17. aţ 18. století a to především v oblasti Francie. Rozvoj dopravy je závislý na rozvoji 

výroby a obchodu, vznikají poštovní spoje s poštovními dostavníky. Vlivem rozvíjející 

se dopravy, vzniká naléhavá potřeba úpravy a údrţby silnic a také potřeba personálního 

vybavení státního aparátu, který by se o tuto úpravu a údrţbu silnic staral. V návaznosti 

na tyto potřeby tak např. roku 1716 ve Francii vzniká Státní silniční a mostní správa – 

Corps des Ponts et Chaussées. I ostatní evropské státy oceňují význam a důleţitost silnic 

a proto dochází k prvnímu znovuvybudování a dalšímu rozvoji evropské silniční sítě, 

která je stavěna a udrţována z veřejných prostředků. 

 V Čechách dochází ke skutečnému budování silniční sítě v druhé polovině 18 století. 

V polovině 19. století najdeme na území Moravy a Slezska 23 státních, tzv. erárních silnic 

a 372 okresních silnic. Erární silnice představují naše budoucí komunikace I. třídy 

a dle jejich typu je v naší silniční síti postaveno několik tisíc kilometrů silnic. [4] 

 V roce 1892 Gottlieb Daimler zvětšil základní rozměry vozů a došlo tak 

ke konstrukci prvního nákladního automobilu. V následujících letech se vlivem zlepšení 

konstrukce a modernizací motorů stavěly stále větší vozy. Pro zvětšení kapacity přepravy 

nákladu, byly nákladní vozy později upravovány pro taţení přívěsů. [5] 

 

 

Obr. 2 Gottlieb Daimler [5] 
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2.2 Současný stav nákladní silniční dopravy 

 

 Zásadní zlom v rozvoji nákladní dopravy nastal v Evropě a také v České republice 

v návaznosti na rozšíření Evropské unie v roce 2004. Na zvýšení atraktivity silniční 

dopravy mělo velký podíl faktické zmizení dlouhých kolon kamionů na hraničních 

přechodech, které podstatně zkrátilo dobu přepravy. Dle údajů německého Spolkového 

úřadu pro nákladní dopravu došlo v prvních měsících po rozšíření EU k nárůstu počtu 

nákladních vozidel, která přejíţděla přes česko-německou hranici a to o celých 40 %. 

Přes polsko-německou hranici byl zaznamenán nárůst o 30 %. [6] 

 

Tab. 1: Vývoj infrastruktury silniční dopravy od r. 2000 v ČR (km) [7] 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Délka silnic a dálnic 
celkem 55 409,70 55 509,80 55 585,20 55 595,10 55 653,60 55 718,50 55 751,90 

z toho evropská silniční 
síť typu E 2 596,10 2 600,90 2 598,60 2 594,60 2 604,20 2 603,10 --  

Dálnice v provozu 500,6 564,4 633,3 656,6 690,5 728,7 733,9 

Rychlostní komunikace 299,5 322,3 330,9 354 359,7 370,1 442,3 

Silnice 54 909,10 54 945,50 54 951,90 54 938,60 54 963,10 54 989,80 54 595,70 

v tom silnice I. třídy 6 031,10 6 153,80 6 174,10 6 191,40 6 209,70 6 198,40 5 832,30 

silnice II. třídy 14 687,60 14 667,60 14 659,80 14 642,80 14 592,30 14 622,70 14 634,80 

silnice III. třídy 34 190,40 34 124,10 34 118,00 34 104,30 34 161,10 34 168,70 34 128,60 

Místní komunikace 72 300,00 72 927,00 74 919,00 74 919,00 74 919,00 74 919,00  -- 

 

  

 Česká republika se v Evropě řadí na přední místa v hustotě silniční sítě, která činí 

0,7 km silnic na 1 km
2
 plochy. Problémem je rozloţení procentuálního zastoupení typů 

silnic, kdy dálnice tvoří pouze 1 % z celkového objemu všech komunikací v ČR, zatímco 

u silnic III. třídy to je 61 %. 
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Tab. 2: Délka silniční sítě v jednotlivých krajích ČR k 1.1. 2011 [8] 

  dálnice  
rychlostní 

silnice 
silnice I. 

třídy 
silnice II. 

třídy 
silnice III. 

třídy celkem 

hlavní město Praha 10,60 33,60 9,70 29,60   83,50 

kraj Středočeský 194,20 152,10 661,20 2 373,20 6 256,20 637,00 

kraj Jihočeský 15,40 7,40 653,70 1 643,80 3 808,60 6 128,80 

kraj Plzeňský 109,20   420,90 1 500,00 3 098,80 5 129,00 

kraj Karlovarský   27,30 208,70 470,90 1 346,90 2 053,80 

kraj Ústecký 52,60 12,30 480,20 906,40 2 751,80 4 203,30 

kraj Liberecký   22,20 310,20 486,60 1 606,20 2 425,30 

kraj Královéhradecký 16,80   444,30 892,90 2 419,00 3 772,90 

kraj Pardubický 8,80 3,10 456,50 912,40 2 220,80 3 601,70 

kraj Vysočina 92,50   427,40 1 639,50 2 940,20 5 099,60 

kraj Jihomoravský 134,50 25,80 420,80 1 474,00 2 425,00 4 480,10 

kraj Olomoucký 33,20 90,50 344,10 923,80 2 174,30 565,90 

kraj Zlínský 12,50 16,00 342,10 572,60 1 196,70 2 140,00 

kraj Moravskoslezský 53,50 32,00 652,50 809,00 1 884,20 3 431,20 

celkem 733,90 442,30 5 832,30 14 634,80 34 128,60 55 751,90 

 

 

 
 
Obr. 3 Procentuální vyjádření rozloţení typů silnic v ČR [8] 
 
  

 I díky hustotě dopravní sítě je silniční nákladní doprava nejvíce vyuţívanou 

dopravou u nás. V posledních letech došlo vlivem celosvětové krize ke značnému propadu 

vyuţívání této dopravy. Někteří autodopravci museli vlivem existenční krize odstavit svá 
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nákladní vozidla a tím došlo ke sníţení přepravy oproti minulosti. Při růstu ekonomiky 

se ale očekává i opětovný nárůst zájmu o silniční nákladní přepravu. 

 

Tab. 3: Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy [9] 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Přeprava věcí celkem (tis.tun) 523 249 560 037 554 994 565 708 540 731 458 328 

Železniční doprava 98 255 85 613 97 491 99 777 95 073 76 715 

Silniční doprava 414 725 461 144 444 574 453 537 431 855 370 115 

Vnitrozemní vodní doprava 1 907 1 956 2 032 2 242 1 905 1 647 

letecká doprava 16 20 22 22 20 14 

Ropovody 8 346 11 305 10 875 10 131 11 877 9 837 

 

Tab. 4: Přeprava věcí po silnici podle druhu přepravy [10] 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Přeprava věcí celkem (tis. tun) 414 725  461 144  444 574  453 537  431 855  370 115  

vnitrostátní 382 287  423 598  398 070  407 741  382 420  325 053  

mezinárodní celkem 32 437  37 546  46 503  45 796  49 435  45 062  

v tom:  vývoz 18 346  17 653  20 525  19 618  19 669  18 582  

             dovoz 12 341  14 057  17 021  16 649  17 888  14 873  

             třetizemní (a tranzit přes ČR)  1 750  5 837  8 957  9 529  11 878  11 607  

 

 

2.3 Související legislativa 

 

2.3.1 Právní předpisy České republiky 

 Při provozování nákladní silniční dopravy je nutné dbát na dodrţování zejména 

následujících předpisů vydaných vládou České republiky: 

 zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

 prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě, ve znění vyhlášky 

č. 281/2007 Sb. 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/7614D223-69ED-4332-B270-2339A0323DD8/0/z%C3%A1kon1111994vezn%C4%9Bn%C3%AD1942010.doc
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/12BBE22B-F826-45DB-8876-9D6246BFB8C0/0/4782000.doc
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 vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě 

 

2.3.2 Právní předpisy Evropské unie 

 Při vstupu do Evropské unie se Česká republika zavázala k dodrţování nařízení 

vydaných Evropským parlamentem a Radou Evropského společenství: 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých 

předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 

 Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě 

 Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR - 

(62/2010 Sb.m.s) 

 Rozhodnutí Komise č. 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti 

týkajících se činností v silniční dopravě 

 Nařízení Rady (EHS) č. 881/1992, o přístupu na trh silniční přepravy zboţí uvnitř 

Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím 

jednoho nebo více členských států 

 Nařízení EPaR (ES) č.1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající 

se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě 

 Nařízení EPaR (ES) č.1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh 

mezinárodní silniční nákladní dopravy 

 Nařízení EPaR (ES) č.1073/2009, o společných pravidlech pro přístup 

na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) 

č. 561/2006 

 Nařízení Komise (EU) č. 581/2010; o stanovení maximálních časových úseků 

pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče [11] 

 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/40184E75-049A-4523-BC3F-4CCE950B4123/0/5222006.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/8861CCFB-1749-49EC-B007-D215B0AFEFD8/0/5612006.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/BD75E3D2-DDC3-4737-914C-152A9A046471/0/382185.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/BD75E3D2-DDC3-4737-914C-152A9A046471/0/382185.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/23DAC24A-F96E-4744-8488-83BAF71C96F0/0/AETR622010Sbms.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/F4B10FD3-3E49-4BA2-8B96-B5588C8510C4/0/Rozhodnut%C3%ADKomise2007230oformul%C3%A1%C5%99i.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/D10F12B0-121F-4EC0-8CC7-21E9CF6CCA07/0/NA%C5%98%C3%8DZEN%C3%8DRADY88192.doc
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/8B2D217F-FBEA-446D-AF12-FD4258B844E2/0/10712009na%C5%99v%C3%BDkonpovol%C3%A1n%C3%ADvsilni%C4%8Dn%C3%ADdoprav%C4%9B.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/717722A1-AE0B-4887-8CAB-E285C4A7F707/0/10722009Nospole%C4%8Dn%C3%BDchpravidlechprop%C5%99%C3%ADstupnatrhmezinn%C3%A1kladn%C3%ADdoprav%C4%9B.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/B107BD3F-B3B3-48D0-B072-F79561682429/0/10732009Nop%C5%99%C3%ADstupunameztrhautobusov%C3%A9dopravy.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/A134B4A2-2E49-4B35-8E14-A381EBE99B81/0/5812010datastahovani.pdf
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2.3.3 Provozování silniční dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

 Předmětem zákona je úprava podmínek provozování silniční dopravy motorovými 

vozidly, která je uskutečňovaná pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikaní. Předmětem 

úpravy jsou také práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené 

a vymezení pravomoci a působnosti orgánů státní správy v této oblasti. [12] 

 

2.3.4 Dopravní politika České republiky 

 Základním strategickým dokumentem pro oblast dopravy je Dopravní politika 

pro rok 2005 - 2013. Tímto dokumentem jsou zveřejněny úkony, které musí stát a jeho 

exekutiva uskutečnit na základě mezinárodních závazků, co chce učinit z pohledu 

společenských potřeb a můţe učinit s ohledem na finanční moţnosti. 

Za cíl si Dopravní politika klade sjednotit podmínky na dopravním trhu a vytvořit 

podmínky zajištění kvalitní dopravy v rámci udrţitelného rozvoje.  

 

Hlavní priority Dopravní politiky: 

 rovné podmínky v přístupu na dopravní trh 

 kvalitní dopravní infrastruktura umoţňující hospodářský růst 

 financování v sektoru dopravy 

 podpora rozvoje dopravy v regionech 

 

Na uvedené priority navazují specifické cíle a konkrétní opatření k jejich realizaci. [13] 
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2.3.5 Mezinárodní úmluvy 

 Dohoda AETR 

Jedná se o mezinárodní předpis, který stanovuje povinnosti dopravcům a řidičům. Dohoda 

vymezuje řidičům maximální moţnou denní a týdenní dobu řízení a délku bezpečnostní 

přestávky. Zároveň upřesňuje minimální denní a týdenní dobu odpočinku [14] 

 Dohoda ADR 

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí, vymezující nebezpečné věci 

všechny látky, materiály a předměty, u kterých mohou v případě nehody nebo jiné 

mimořádné situace jejich fyzikálně-chemické vlastnosti negativně ovlivnit ţivot 

nebo zdraví osob, zvířat nebo poškodit ţivotní prostředí. Dohoda obsahuje dvě důleţité 

přílohy, přílohu A a přílohu B. V příloze A jsou uvedená všeobecná ustanovení 

a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů. Příloha B definuje ustanovení 

o dopravních prostředcích a přepravě. [15] 

 Dohoda ATP 

Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných 

prostředcích určených pro tyto přepravy. Dohoda byla přijatá 1. září 1970 v Ţenevě 

a obsahuje ustanovení o specializovaných dopravních a přepravních prostředcích 

a ustanovení o pouţití specializovaných dopravních a přepravních prostředků 

pro mezinárodní přepravy určitých zkazitelných potravin. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Pavlína Kutíková: Vliv nákladní dopravy na ŢP 

2011 22 

 

3. Nákladní ţelezniční doprava 

 

3.1 Historický vývoj ţelezniční dopravy 

 

 Ţelezniční doprava se na trhu objevila v 1. polovině 19. století a v krátké době 

se stala dominantou v přepravě nákladů a to nejen na území České republiky. Svou 

konkurenci překonala díky několika výhodám. Oproti ostatním druhům dopravy mohla 

dopravovat zboţí i v krajině s příliš mnoha kopci či příliš málo vody pro kanály a uvezla 

více neţ koňské povozy. Také výstavba ţelezničních tratí byla daleko levnější a technicky 

snazší neţ tomu tak bylo např. u říčních kanálů. Tou nejdůleţitější výhodou byla 

ale především rychlost přepravy a moţnost fungování celoročně. Ovšem především byla 

ţelezniční doprava rychlejší neţ ostatní druhy dopravy. Rychlost byla vyšší, trasy přímější 

a ţeleznice fungovaly celoročně. Právě z těchto důvodů se původní záměr vyuţívání 

dopravy k přepravě osob, začal stále více prosazovat i v přepravě zboţí a v roce 1980 byla 

ţelezniční doprava ve většině případů vyuţívaná tímto způsobem.  

 V 2. polovině 20. století došlo v ţelezniční dopravě ke ztrátě dominantní pozice 

na přepravním trhu. Příčinou byl rychlý rozvoj silniční nákladní dopravy, která dokázala 

konkurenci předběhnout v rychlosti přepravy zásilek a komfortem přepravovat zboţí 

od domu k domu. K nejrazantnějšímu poklesu došlo v České republice a ostatních 

postkomunistických zemí v 90. letech 20. století, kdy národní dopravci nebyli schopni 

konkurovat podnikatelským moţnostem, které vznikly otevřením hranic mezi státy. [1] 

 

Obr. 4 Stephensonova Locomotion z roku 1825 - jezdila na první ţeleznici světa ze Stocktonu 

do Darlingtonu [1] 
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3.2 Současný stav ţelezniční dopravy 

 

 V Rusku a Číně je ţelezniční nákladní přeprava svým podílem na přepravě 

nejvýznamnějším druhem doprav a to na rozdíl od Evropy a USA, kde se velká část 

přepravovaného objemu komodit přesunula z dopravy ţelezniční na dopravu silniční. 

Ţelezniční doprava bývá nejčastěji vyuţívaná především pro přepravu velkoobjemových 

zásilek na delší vzdálenosti. V Evropě je průměrná přepravní vzdálenost pro ţelezniční 

dopravu přes 1 100 km. 

 Hlavní nevýhodou ţelezniční dopravy je její omezenost výchozí a koncovou stanicí 

a v tomto si je velmi podobná s dopravou leteckou. I přesto, ţe nalezneme ţelezniční 

stanice prakticky v kaţdém i menším městě, stále ţelezniční doprava nedosahuje takové 

univerzálnosti a pruţnosti jako doprava silniční. Jistým způsobem řešení je např. u velkých 

podniků vybudování vlastního ţelezničního terminálu, který je permanentně připojený 

na ţelezniční síť a zásilka se tak dostane přímo do areálu podniku. Nezbytným doplňkem 

však musí být výkonná manipulační zařízení, potřebná pro nakládání a vykládání komodit. 

[17] 

 

Tab. 5: Vývoj přepravy věcí po ţeleznici od roku 2000 [18] 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Přeprava věcí celkem (tis. tun) 98 255 85 613 97 491 99 777 95 073 76 715 

vnitrostátní 46 039 39 506 45 861 46 959 44 148 36 859 

mezinárodní celkem 52 216 46 106 51 630 52 818 50 925 39 857 

v tom:  vývoz 24 582 20 523 21 924 22 139 21 228 18 049 

             dovoz 20 908 18 907 22 057 22 759 21 875 15 807 

             tranzit přes ČR 6 726 6 676 7 649 7 919 7 822 6 000 

 

 

Tab. 6: Infrastruktura ţelezniční dopravy – koleje (km) [19] 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Stavební délka kolejí celkem 16 494 16 156 15 844 15 810 15 716 15 677 

podle typu trakce:             

neelektrizované 10 412 9 730 9 255 9 208 9 071 8 974 

elektrizované 6 082 6 426 6 589 6 602 6 645 6 703 
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Tab. 7: Infrastruktura ţelezniční dopravy tratě od r. 2000 (km) [20] 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Provozní délka tratí celkem 9 444 9 614 9 597 9 588 9 586 9 578 

podle počtu kolejí             

jednokolejné 7 515 7 746 7 746 7 719 7 679 7 684 

dvou a vícekolejné 1 929 1 868 1 851 1 869 1 907 1 894 

podle rozchodu kolejí             

normální rozchod 9 342 9 512 9 495 9 486 9 484 9 477 

úzký rozchod 102 102 102 102 102 102 

podle povahy provozu             

pouze pro osobní dopravu 474 47 11 10 0 0 

pouze pro nákladní dopravu 170 309 249 152 0 0 

pro osobní i nákladní dopravu 8 800 9 258 9 337 9 426 9 586 9 578 

Neelektrizované tratě celkem 6 601 6 617 6 556 6 528 6 508 6 425 

podle počtu kolejí 
      

jednokolejné 6 385 6 474 6 455 6 425 6 417 6 339 

dvou a vícekolejné 216 143 101 103 91 86 

podle rozchodu kolejí 
      

normální rozchod 6 499 6 517 6 456 6 428 6 408 6 326 

úzký rozchod 102 100 100 100 100 100 

podle povahy provozu 
      

pouze pro osobní dopravu 462 47 0 0 0 0 

pouze pro nákladní dopravu 88 254 177 108 0 0 

pro osobní i nákladní dopravu 6 051 6 316 6 379 6 420 6 508 6 425 

Elektrizované tratě celkem 2 843 2 997 3 041 3 060 3 078 3 153 

podle počtu kolejí 
      

jednokolejné 1 130 1 272 1 291 1 294 1 262 1 345 

dvou a vícekolejné 1 713 1 725 1 750 1 766 1 816 1 808 

podle rozchodu kolejí 
      

normální rozchod 2 843 2 995 3 039 3 058 3 076 3 151 

úzký rozchod 0 2 2 2 2 2 

podle povahy provozu 
      

pouze pro osobní dopravu 12 0 11 10 0 0 

pouze pro nákladní dopravu 82 55 72 44 0 0 

pro osobní i nákladní dopravu 2 749 2 942 2 958 3 006 3 078 3 153 

podle typu proudové soustavy  
      

50 Hz/25 000 VST 1 152 1 267 1 306 1 301 1 327 1 375 

3 000 VSS 1 645 1 684 1 688 1 712 1 727 1 754 

1 500 VSS 46 46 47 47 24 24 
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3.3 Související legislativa 

 

3.3.1 Platné předpisy 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, který stanovuje podmínky 

provozování dráhy a dráţní dopravy 

 Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou dráţní nákladní 

dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. 

 Nařízení vlády č. 289/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., 

o technických poţadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 

ţelezničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. 

 Vyhláška č. 248/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému 

bezpečnosti provozování dráhy a dráţní dopravy a postupech při vzniku mimořádných 

událostí na dráhách 

 Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského 

ţelezničního systému  ve znění vyhlášky č. 377 /2006 Sb. 

 Vyhláška č. 209/2006 Sb., o poţadavcích na přípustné emise znečišťujících látek 

ve výfukových plynech   spalovacího hnacího motoru dráţního vozidla 

  Vyhláška č. 376 /2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a dráţní 

dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky 

č. 248/2010 Sb. 

 Sdělení MD č. 111/2004 Sb., o výčtu ţelezničních drah zařazených do evropského 

ţelezničního systému 

 Vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených 

s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje ţelezniční 

dopravní cesty 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/308BD224-F452-4A0E-AB1D-2D9D199821BE/0/26694k_1_7_2010_uplzneni.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/C720B0CC-90C0-4D9F-9896-94AC56B7A19B/0/nv100.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/71AE72F2-C5AE-4D01-B470-056BD8F1EB85/0/2892010Sb_novela1332005Sb.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/71AE72F2-C5AE-4D01-B470-056BD8F1EB85/0/2892010Sb_novela1332005Sb.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/71AE72F2-C5AE-4D01-B470-056BD8F1EB85/0/2892010Sb_novela1332005Sb.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/DF1D7A09-1CBA-4ECE-BA4A-7BC41CAF403D/0/v2482010Sb_novela3762006Sb.doc
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/7E2A3E15-1960-4D00-AA9A-CAE6D86404B7/0/v3522004SbUZ2006.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/D113AE84-2A82-40E2-ACDE-A53053D75C65/0/v2092006emise.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/5BD05796-4B02-47B0-AC11-D4E67C7C9A54/0/3762006Sbuplzneni.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/E3EAB380-85B5-480A-85DF-1E6CC1695572/0/s11104.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/536CC764-524B-4B73-898C-2AB51763C57F/0/v5012005Sb.rtf
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  Nařízení vlády č. 133/2005 Sb.,  o technických poţadavcích na provozní 

a technickou propojenost evropského ţelezničního systému, ve znění nařízení vlády 

č. 371/2007 Sb. a nařízení vlády č. 289/2010 Sb. 

 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb 

 

3.3.2 Mezinárodní předpisy 

 Protokol č. 111/1908 ř.z. z třetí mezinárodní konference o technické jednotnosti 

v ţelezniční dopravě 

  Vyhláška MZV č. 74/1956 Sb., ze dne 26.října 1956 o Dopravní dohodě mezi 

Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13.ledna 1956 

 Vyhláška MZV č. 85/1964 Sb., o Dohodě mezi ČSSR a Rakouskou republikou 

o úpravě pohraničního přechodu ţeleznic, ve znění vyhlášky č. 3/1968 Sb. 

  Vyhláška č. 201/1964 Sb. o Dohodě mezi Československou socialistickou 

republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě 

přes území Polské lidové republiky na úseku ţelezniční trati mezi stanicemi Hrádek 

nad Nisou a Zittau 

  Vyhláška MZV č. 8/1985 Sb. o Úmluvě o mezinárodní ţelezniční přepravě 

(COTIF), ve znění sdělení FMZV č. 61/1991 Sb., FMZV č. 251/1991 Sb. a sdělení 

MZV č. 274/1996 Sb. 

 Sdělení MZV č. 129/1996 Sb. o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR 

o ţelezniční dopravě přes státní hranice 

  Sdělení MZV č. 63/2001 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi ČR a SRN o ţelezniční 

dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní ţelezniční dopravě 

  Sdělení MZV č. 81/2003 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou 

a Slovenskou republikou o ţelezniční privilegované peáţní dopravě v mimořádných 

situacích 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/7D48B327-6170-4AA9-AB3D-F9ED65611E37/0/1332005NVinteroperabilitaUZ1112010.rtf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2008/sb046-08.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/8D519E7F-42FF-4A41-A6AD-6753634A5F73/0/v741956.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/ED221535-1717-48E7-A370-A10793BB6151/0/v8564.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/AD7BB5F2-C66C-4C8F-BAF4-4657CAD65A82/0/v20164.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/07A5D404-FCCF-409F-BF85-595811DCE685/0/v885.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/8803AC50-8047-45A0-8FAF-818B1DCF1100/0/s12996.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/A0F73A29-4867-4CCC-8CCB-147CCFDD7992/0/s6301.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/EAD9DA32-C27F-4C81-AF2F-B0FC90000607/0/z8103.rtf
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  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2007 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi 

vládou České republiky a vládou Polské republiky o ţelezniční dopravě přes státní 

hranice 

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/2008 Sb.m.s. o sjednání Ujednání mezi 

vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou podle článku 2 odst. 4 Dohody 

mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení 

pohraničního odbavování v ţelezniční, silniční a vodní dopravě ze dne 17. června 1991 

  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2010 Sb.m.s., kterým se mění 

a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. m. s. o vyhlášení 

nového znění Přípojku C - Řádu pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných 

věcí (RID) Úmluvy o mezinárodní ţelezniční přepravě (COTIF) [21] 

 

3.3.3 Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu 

 Vláda ČR dne 26.6 2002 usnesením č. 691 souhlasila s protokolem z 3. června 1999 

o změně Úmluvy o mezinárodní ţelezniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980. V této 

úmluvě jsou sdruţovány smluvní strany, tzn. Členské státy, do Mezivládní organizace 

pro mezinárodní ţelezniční přepravu (OTIF). Úmluva je důleţitá z hlediska harmonizace 

různorodostí strategií v evropské ţelezniční dopravě, kdy není moţné nadále přepravně-

právní problémy řešit i nadále izolovaně. Úmluva je plně v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy České republiky a ostatními mezinárodními smlouvami, k jejichţ plnění 

se ČR zavázala. 

 

Práva a povinnosti OTIF: 

 Odstranění překáţek při přechodu hranic v mezinárodní přepravě, pokud je jejich 

příčina v oblasti odpovědnosti státu 

 Přispívat k interoperabilitě a technické harmonizaci v oblasti ţeleznic 

prostřednictvím prohlášení technických norem za závazné a přijímáním jednotných 

technických předpisů. 

 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/07C1C6B5-D2E0-48D7-B6EC-12FC037D1D99/0/62007Sbms_zeldohodaCRPolsko.doc
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/FAC4C6FF-8C20-409B-A507-A1B525198C3C/0/292008SbmsodbavovaniCRRakousko.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/48012426-8944-4561-B1CE-4693697CAD66/0/222010sdelRID.pdf
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Smlouva COTIF obsahuje: 

 Smlouvy o přepravě osob a nákladů (CIV, CIM) 

 Smlouvu o pouţívání nákladních vozů jako dopravních prostředků (CUV) 

 Smlouvu o pouţívání infrastruktury (CUI) 

 Přepravu nebezpečného zboţí (RID) 

 Prohlášení technických norem za závazné a přijetí jednotných technických předpisů 

pro vozy a jiný ţelezniční materiál (APTU) 

 Stanovení jednotného postupu pro technickou homologaci ţelezničního materiálu, 

určeného pro pouţívání v mezinárodní dopravě (ATMF) [22] 

 

 

 

Obr. 5 Struktura úmluvy COTIF [22] 
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4. Negativní vliv nákladní silniční a nákladní ţelezniční dopravy na 

ţivotní prostředí 

 

 Za celosvětově významný zdroj znečišťování ovzduší povaţujeme právě mobilní 

zdroje. V oblastech s hustou automobilovou dopravou se stále nedaří sniţovat koncentrace 

oxidů dusíku (NOx) a těkavých organických látek (VOC), hodnoty mají dokonce mírně 

rostoucí charakter. U některých škodlivin je naštěstí vývoj koncentrací v rozvinutých 

státech opačný a u látek jako je SO2 a PM10 se jejich obsah daří sniţovat. 

  Dle údajů Světové zdravotnické organizace je dílem znečištění ovzduší předčasná 

smrt asi 370 000 Evropanů a 9 000 obyvatel ČR a to kaţdoročně. Při dlouhodobé expozici 

vysokým koncentracím výfukových plynů dieselových motorů můţe dojít k nárůstu 

rakoviny a to aţ o 40%. Dle studie WHO bylo 43% Evropanů ţijících v městech v letech 

1990-2004  vystaveno mnoţství prachu, které přesáhlo platné limity a mezi nejhorší oblasti 

s nadlimitním výskytem prachu patří kromě České republiky také Benelux, Polsko, 

Maďarsko, oblast jiţního Španělska a severní Itálie. Díky tomuto znečištění je ţivot 

Evropanů zkrácen v průměru o 8 měsíců, v České republice je to dokonce 10 měsíců. [23] 

 Při rozvoji různých druhů dopravy nebyl vzat do úvahy vzrůstající negativní vliv 

na vnější prostředí, ale rozvoj závisel spíše na vlivu ekonomických aspektů. 

 Za negativní působení dopravy na vnější prostředí povaţujeme jakékoliv vnášení, 

neboli vypouštění fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů a tato činnost je 

přímo nebo nepřímo vyvoláno lidskou činností. V závislosti na velikosti negativního 

působení jednotlivých činností, dělíme tyto vlivy na: 

 Lokální – vlivy, které negativně působí ve svém okolí a jejich vliv není z místa 

působiště dále přenášen (např. hluk) 

 Regionální – vlivy, které negativně působí i dále od zdroje svého vzniku 

(např. znečišťování vod) 

 Kontinentální – vlivy, u nichţ jejich negativní činnost dokáţe ovlivnit celý kontinent 
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 Globální – vlivy u kterých není vypouštění škodlivin místně omezeno a negativně 

mohou ovlivnit všechny obyvatele na Zemi (např. skleníkový efekt) [24], [25] 

 

 Při posuzování vlivů, které má doprava na ţivotní prostředí, je také důleţité zaměřit 

se především na typ dopravních prostředků a dopravních cest. Základními činiteli tedy 

jsou: 

 Vedení trasy dopravní cesty a její uspořádání  

 Technický stav dopravní cesty 

 Technický stav vozidel 

 Způsob pohonu vozidel 

 Způsob směrového vedení vozidel 

 Způsob a technika řízení a organizace dopravy 

 Disciplína účastníků dopravního procesu [17] 

 

 Nejvýznamnější podíl v celkovém obsahu negativních vlivů zaujímá právě silniční 

doprava. Tento fakt je dán hlavně absolutním objemem (mnoţstvím spotřebovaného 

paliva) a rovněţ faktem, ţe silniční doprava je koncentrovaná do oblastí s největší hustotou 

osídlení. [23] 

 

4.1 Znečišťování ovzduší 

 

 Za jedno z nejzávaţnějších ohroţení lidského zdraví vlivem dopravy povaţujeme 

znečištění ovzduší emisemi. Na růstu emisí má podíl vysoký růst automobilové dopravy, 

coţ se projevuje hlavně v městských aglomeracích s vysokou intenzitou dopravy. Příčinou 

vypouštění emisí do ovzduší jsou výfukové plyny vznikající při spalování pohonných 

hmot. Tyto plyny obsahují stovky chemických látek v různých koncentracích, které mají 
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toxické, mutagenní i karcinogenní účinky, podílejí se na vzniku kyselých dešťů a přispívají 

ke globálnímu oteplování. [26] 

Za kritéria hodnotící znečišťování ovzduší povaţujeme: 

 Emisní limity 

Určují přípustnou úroveň znečišťování ovzduší pro jednotlivé znečišťující látky nebo jejich 

skupiny. 

 Imisní limity 

Udávají nejvyšší přípustnou koncentraci (NPK) znečišťujících látek v ovzduší. 

 Depoziční limity 

Tyto limity připouští nejvyšší moţné mnoţství znečišťující látky usazené po dopadu 

na jednotku plochy za jednotku času. 

 Přípustná tmavost kouře 

Udává nejvyšší přípustný stupeň znečišťování ovzduší při spalování paliv. 

 

4.1.1 Emise z dopravy 

 

 Oxid uhelnatý (CO) 

Plyn, který vzniká při nedokonalém spalování a je součástí kouřových a výfukových plynů. 

Je silně toxický a společně s krevním barvivem vytváří pevný karboxyhemoglobin, 

který vede k omezení přenosu kyslíku z plic do krevního oběhu. 

 Oxid uhličitý (CO2) 

Vzniká při spalování uhlíkatých paliv a jeho vzrůstající obsah v ovzduší se nepříznivě 

projevu na oteplování Země. 
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 Těkavé organické látky (VOC) 

Řada těchto látek je toxická nebo karcinogenní. Přímo se podílejí na poškozování lidského 

zdraví a spolu s oxidy dusíku se účastní na vzniku agresivních smogů. 

 Oxid siřičitý (SO2) 

Co do mnoţství a účinku se jedná o hlavní znečisťující látku v ovzduší. Výskyt SO2 byl 

ovlivněn spalováním pohonných hmot obsahujících síru, ale v dnešní době je produkce 

vzhledem ke kvalitě paliva minimální. Její nebezpečí spočívá v poškozování především 

dýchacího systému, u člověka zvyšuje výskyt akutního a chronického astmatu, bronchitidy 

a rozedmy plic. Při daných koncentracích způsobuje: 

100 µg/m
3
 – dráţdění očí 

500 µg/m
3
 – ovlivňuje činnost mozkové kůry 

2500 µg/m
3
 – sniţuje průchodnost plic 

Při dlouhodobém vystavení působení SO2 o koncentraci 50 µg/m
3
 dochází ke zvýšenému 

výskytu úmrtnosti na choroby krevního oběhu a bronchitidu.  Velmi malé koncentrace SO2 

působí i na rostlinstvo a způsobují rychlé hynutí lišejníků. U vyšších rostlin vede působení 

SO2 k poškození fotosyntetického aparátu a následnému odumírání keřů, stromů 

i k uhynutí celého lesního porostu. 

 Oxidy dusíku (NOX) 

Vznikají spalováním směsi paliva a vzdušného dusíku kyslíkem za vysokých teplot. 

Způsobují fotochemický smog. 

 Ozón (O3) 

Jedná se o látku, která působí na organismus toxicky a vysoce agresivně. Při vystavení 

nad 200 µg/m
3
 se dostavuje dráţdění očí a sliznice v nose, kašel a bolesti hlavy. 

Při koncentraci nad 400 µg/m
3
 se po dvou hodinách vyvolají zřetelné příznaky poškození 

dýchacího ústrojí. Smrtelná koncentrace, která byla zjištěná na zvířatech, začíná 

nad hranicí 10 000 µg/m
3
. Jeho vznik je podmíněn sekundárními reakcemi v přízemních 
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vrstvách atmosféry z molekulárního kyslíku za přítomnosti sloţek výfukových plynů, 

oxidů dusíku a těkavých uhlovodíků vlivem slunečního záření. 

 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) 

Látky, které vznikají při nedokonalém spalování. Mají genotoxické vlastnosti. 

 Olovo (Pb) 

Na jeho vzniku se v minulosti podílelo především spalování olovnatých benzínů, 

ve kterých bylo olovo přítomno jako tetraethylolovo, v dnešní době jsou jeho zdrojem 

např. vyvaţovací tělíska pneumatik, maziva, oleje a částečky z opotřebovaných loţisek. 

 Jemné částice (např. PM 10) 

Tyto látky mají povahu aerosolu, prachu, popílku, sazí. Na ně se poté váţou další škodlivé 

částice. 

 

 Mezi další znečišťující látky zařazujeme Kadmium (Cd), Nikl (Ni), Chrom (Cr), 

platinové kovy, Methan (CH4). [25] 

 

Tab. 8: Celkové emise z dopravy za rok 2009 v ČR (tuny) [27] 

  CO2 CO NOX N2O VOC CH4 SO2 

Doprava celkem  19 093 000 179 919 87 710 2 415 33 929 1 614 645 

Silniční nákladní 
doprava 5 724 000 82 581 48 273 370 20 287 441 182 

železniční doprava - 
motorová trakce  339 000 2 131 3 661 19 506 21 11 

 

 

 Působení znečisťujících látek na ţivotní prostředí je potřeba hodnotit z těchto třech 

hledisek: 
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 Genetické hledisko 

Největší pozornost musí být věnovaná sloučeninám, které se vyznačují mutagenními 

a karcinogenními účinky (např. PAU, SO2). 

 Toxické hledisko 

Jedná se o látky, které při vdechnutí mohou vyvolat otravu či dokonce smrt 

(např. vdechnutí CO). 

 Ekologické hledisko 

U těchto látek se sleduje vztah abiotických faktorů k silniční dopravě. Zařazujeme zde 

látky, jako jsou PAU a oxidy dusíku, které pro svou snadnou reaktivnost se spolu 

s intenzivním slunečním zářením a dalším klimatickými a geomorfologickými faktory 

podílejí na vzniku oxidačního smogu. [25], [28] 

 

4.1.2 Moţnosti sniţování emisí z dopravy 

 Zavedením emisních norem EURO, reaguje Evropská unie na stoupající ekologickou 

zátěţ, kterou způsobuje nákladní silniční doprava. Tyto normy upravují podíl pevných 

částic (PM), oxidu uhelnatého (CO), oxidu dusíku (NOx) a uhlovodíku (CnHm) 

ve výfukových plynech nově vyrobených vozidel. První platící normou byla EU 1, která 

vstoupila v platnost v roce 1993. Od září 2009 platí norma EU5 a to aţ do současnosti. 

Od září 2014 je plánováno další zpřísnění emisních norem a vstoupí do platnosti norma 

EU6. [26] 

 Cestou ke sníţení ekologické zátěţe z nákladní dopravy můţe být také úprava 

legislativních předpisů a to konkrétně celkové hmotnosti a délky soupravy. Naproti 

skandinávským zemím, kde jiţ dlouhou dobu platí celková hmotnost 60 t a maximální 

délka 25,25 m, je v Evropské Unii stanovená délka soupravy na 18,75 m a celková 

hmotnost 40 tun. V jednotlivých členských zemích se zvaţuje nasazení souprav, které svou 

délkou a hmotností odpovídají právě soupravám ze skandinávských zemí. 
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4.1.3 Budoucnost alternativních paliv a pohonů 

 Uvedené zvyšování ekologické zátěţe na ţivotní prostředí, které nákladní doprava 

způsobuje, přivádí k myšlence vyuţívání dalších moţností, které by byly ekologicky 

a převáţně také ekonomicky výhodnější. Toho je moţné dosáhnout i na základě 

alternativních paliv a pohonů. Vozidla, která alternativní pohony a palivy vyuţívají, 

můţeme rozdělit do tří skupin: 

 Spalovací motory bez úpravy, vyuţívající alternativní kapalná paliva (bionafta, 

paliva s vyuţitím alkoholů) 

 Záţehové spalovací motory s přestavbou na pohon plynem, vyuţívající paliva jako 

tekutý propan-butan (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), vodík, metan, bioplyn 

 Vozy s novou konstrukcí, příp. s velmi náročnou přestavbou na hybridní nebo 

elektrický pohon 

  V případě elektrického pohonu se jedná o prvotní automobily vůbec. Uţ v roce 1900 

ujel elektrický automobil Lohner-Porsche celkem 50 km/hod a to za pomocí olověných 

akumulátorů o hmotnosti 410 km. K dalšímu rozvoji nedocházelo v důsledku nedostatečné 

dojezdové dráhy a nedostatku dobíjecích stanic.  

 

 

Obr. 6 Elektromobil Lohner-Porsche [29] 
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4.2 Znečišťování vod 

 

 Mezi potencionální zdroje ohroţení kvality podzemních a povrchových vod řadíme: 

- úkapy např. ropných látek z automobilů, ke kterým můţe dojít např. v místech 

pravidelného stání vozidel, při znečištění dopravní cesty při přepravě látky a to vlivem 

netěsnosti vozidla, únikem látky v místě nakládky a vykládky 

- přepravu nebezpečného zboţí a následné havárie, při kterých můţe dojít k váţnému 

ohroţení nebo zhoršení kvality podzemních a povrchových vod a můţe nastat, tím můţe 

nastat velmi váţné poškození ekosystému, které můţe přesáhnout oblast místa nehody 

 Ke znečišťování vody dopravou můţe dojít přímým nebo nepřímým způsobem, kdy 

při přímém způsobu dochází ke znečištění formou havárie s únikem škodlivých látek 

a dochází k přímému ovlivňování kvality povrchových a zejména podzemních vod. 

Znečišťování dopravou povaţujeme spíše za znečišťování nepřímého charakteru, kdy je 

uskutečňováno v rámci provozu na dopravní cestě. [24] 

 

4.3 Hluk 

 

 Většinový podíl na vzniku hluku z dopravy má především těţká silniční doprava. 

Při psychologických studiích bylo prokázáno, ţe hluková zátěţ jednoho nákladního vozidla 

se rovná hluku, který je vyvolán šesti automobily osobními. 

 Oproti ostatním faktorům, které se negativně podílejí na ovlivňování ţivotního 

prostředí, jako je např. znečišťování ovzduší nebo vod, není hluk vnímán tak citlivě a to 

hlavně z důvodu menší rychlosti při negativním působení na lidský organismus. Přitom je 

jiţ v dnešní době z velkého mnoţství odborných prací a publikací všeobecně známo, 

ţe hluk můţe být příčinou nejen poškození sluchu, ale jeho podíl je zaznamenán také 

v případě i tzv. nespecifických onemocnění jako je stres, neuróza a jiné onemocnění. 

  Nebezpečí hluku je skryto ve faktu, ţe jej většinou jako škodlivinu ani nevnímáme 

a jeho negativní vliv se ukáţe aţ za několik let v podobě onemocnění chorobou, jejíţ 

původ je právě s hlukem spjatý. 
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4.3.1 Charakteristika hluku 

 U hluku se bavíme o zvuku, jehoţ intenzita nepříznivě ovlivňuje vnímání člověka 

neţádoucími, nepříjemnými nebo škodlivými účinky. Samotný pojem zvuk se vysvětluje 

jako mechanické kmitání pruţného prostředí o frekvenci 20 aţ 20 000 kmitů za vteřinu. 

Náš sluchový orgán je schopný přijmout vlnu, která leţí ve zvukovém rozmezí frekvencí, 

pouze tehdy, je-li zvuková intenzita vyšší neţ minimální hodnota, kterou nazýváme práh 

slyšitelnosti. Pokud zvuk dosáhne značné intenzity, stává se pro nás nepříjemným a můţe 

vyvolat aţ pocit bolesti. V takovém případě se jedná o zvuk, který překročil práh bolesti. 

Hluk dle jeho charakteristiky dělíme na: 

 Hluk ustálený 

Při tomto typu hluku se jeho hladina nemění o více neţ 5 dB(A). 

 Hluk proměnný 

Hluk daného typu se vyznačuje proměnlivostí hladiny a to o více neţ 5 dB(A). 

 Hluk impulzní 

Za takovýto hluk povaţujeme ten, který je tvořen jednotlivými impulzy nebo sledem 

impulzů. 

 Hluk vysokofrekvenční 

Za hluk, který je způsoben neakustickými rušivými vlivy, jako jsou vítr, vibrace 

nebo elektrické a magnetické pole, povaţujeme právě hluk vysokofrekvenční. 

 

Dle působení hluku vznikají tzv. hluková pásma, která dělíme na: 

 Pásmo fyziologické (do 69 dB(A)) 

 Pásmo zátěţe (70 – 94 dB(A)) 

 Pásmo poškození (95 – 119 dB(A)) 
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 Pásmo hmatové (120 – 129 dB(A)) 

 Pásmo bolesti (130 dB(A) a více) 

 

Dle účinku hluk rozdělujeme na několik typů: 

 Hluk obtěţující 

Při působení tohoto typu hluku se setkáváme s rozdílnými účinky na kaţdého jednotlivce. 

Záleţí zde hlavně na pocitu, dojmu a zdravotní dispozici daného jedince, který je tomuto 

hluku vystaven. Důleţitý je také zdroj hluku, neboť u kaţdého odvětví můţe být intenzita 

rozdílná. 

 Hluk škodlivý 

Za tímto hlukem stojí účinky vyvolané nepřípustně vysokou hladinou intenzity. 

 Hluk specifický 

Při působení tohoto typu se jedná o postihnutí činnosti sluchového analyzátoru. 

 Hluk systémový 

Nazýváme jej také hlukem mimosluchovým. Při jeho působení dochází k ovlivnění 

regulačního procesu a projevuje se poruchami srdečně cévního systému a metabolismu, 

poruchami spánku, zaţívacími problémy a sníţenou psychickou výkonností. 

  

 Při vnímání celkového hluku, je pro občany právě hluk dopravní jeho dominantní 

sloţkou, která na ně působí celoţivotně. V dopravě hluk roste především z těchto hlavních 

důvodů: 

 Růst počtu automobilů 

 Změna vedení komunikačních tras 
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 Zavádění dopravy do míst, ve kterých se v minulosti téměř ţádná doprava 

nevyskytovala 

 Koncentrace velkého mnoţství obyvatel na malé ploše 

 Ne zcela dnešní době vyhovující dopravní systém 

 Absence obchvatů a s tím spojené přivádění průjezdné dopravy do měst 

  

 K těmto uvedeným skutečnostem je potřeba přiřadit další faktor, kterým je špatný 

technický stav vozovek. Jedná se hlavně o vozovky, které v minulosti nebyly stavěny 

na velké dopravní zatíţení, při stavbě byla pouţitá lehká konstrukce a nově přiváděná 

doprava překračuje kvalitativně únosnou mez, kterou byla vozovka schopná zvládnout. 

Tato situace nastává i v případě, kdy si řidiči hledají nová propojení za někdy neprůjezdné 

hlavní tahy. 

 Při výpočtových metodikách se počítá se sníţením rychlosti, jako s jedním 

protihlukovým opatřením. V současnosti se setkáváme s případy, které vedou k tomuto 

opatření samy o sobě. Vlivem narůstající dopravy můţe dojít aţ k úplné saturaci 

dopravního proudu, kdy automobily pouze velmi pomalu popojíţdějí a tím dochází 

k samovolnému sniţování hladiny hluku. Z hlediska hlukové situace toto povaţujeme 

za pozitivní jev, ale do budoucna to sníţení hlukové hranice neřeší. 

 Při mapování zdrojů hluku v dopravě, dospějeme k závěru, ţe velké zvýšení 

hlučnosti zaznamenáme především v blízkosti dopravních magistrál, výpadových silnic, 

velkých křiţovatek a v neposlední řadě je velkým zdrojem hluku kolejová doprava.  

 

Za hlavní zdroje vyvolání hluku u dopravních prostředků povaţujeme: 

 Mechanický výkon motoru 

 Rychlost vozidla 

 Reţim práce motoru 
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 Technický stav vozidla 

 Kvalitu dopravní cesty 

 Rozmístění okolní zástavby 

 Povětrnostní podmínky 

 

4.3.2 Zjišťování hladiny zvuku 

Hladiny zvuku je moţné zjistit na základě: 

 Měření 

 Výpočtu 

 Kombinace těchto postupů 

 

 Při předloţení získaných výsledků je nutné vzít do úvahy, zda se akustické projevy 

vztahují k denní či noční době. Základem pro následovné vyhodnocení hladiny hluku 

a jeho dopadu na obyvatelstvo jsou periodicky opakovaná a jednorázová měření. 

Při opakovaných měřeních na účelně volených místech získáváme základ pro globální 

posuzování situace a v neposlední řadě také podklady pro výpočty a metodiky. 

Při jednorázovém měření dochází k operativnímu zjišťování údajů pro řešení daného 

lokálního problému. 

 V dnešní době jsou výpočetní metody na velmi dobré úrovni, ale pouze 

za předpokladu, ţe do nich vloţíme odpovídající vstupní údaje. V některých případech 

mohou dokonce nahradit měření hladin hluku. Tyto výpočetní metody je však nutné stále 

novelizovat a to z důvodu neustálého probíhajících změn v dopravě, konstrukci krytu 

vozovky, atd. Některé z těchto změn nelze objektivně zahrnout do výpočtu a na jejich 

základě je potřeba zajistit korekce ve stávajícím výpočtovém modelu.  
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 Pro jiný typ dopravy, jako je v našem případě doprava ţelezniční, postupy 

pro měření hluku standardizovány nejsou. Pro potřeby hygienické sluţby jsou pak tyto 

obecné zásady měření hluku uvedeny ve směrnicích. 

 

4.3.3 Ochranná protihluková opatření v silniční dopravě 

 Jak jiţ bylo uvedeno, právě hluk ze silniční dopravy povaţujeme za největší 

problém. V současné době se při sniţování hladiny hluku pouţívají především 

rychlosestavitelné protihlukové zábrany a odvodňovací ţivičné směsi. V případě, ţe se 

v blízkosti oblasti hustého osídlení vyskytuje dálnice, pouţívá se kombinace předešlých 

uvedených opatření s doplňující izolací horních fasád domů. Při koncepci a budování 

protihlukových zábran v městském prostředí se dbá především na jejich integraci 

do konkrétního prostředí. 

 

Obr. 7 Ukázka protihlukové stěny [30] 

 

4.3.4 Ochranná protihluková opatření v ţelezniční dopravě 

 K budování protihlukových opatření dochází především při realizaci ţelezničních 

koridorů v souvislosti s příslušným územním rozhodnutím. Jakýkoliv návrh ochranných 

opatření, který je uveden v akustických studiích pro potřeby dokumentace, by měl být 

studií proveditelnosti. Z návrhu by mělo především vyplynout, za jakých podmínek je 

moţné sníţení vysokých hodnot hluku a to takovým způsobem, aby výsledné hodnoty byly 

akceptovatelné především z hlediska hygienických poţadavků na akustickou kvalitu 

prostředí. Následně by měl být konkrétní návrh zařazen aţ do fáze stavebního řízení. 
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4.4 Vibrace v dopravě 

 

 Vibrace jsou charakterizovány jako mechanické kmitání, které se šíří v pruţném 

tělese nebo v okolním prostředí. Vibrace v dopravě vznikají v samotném čase jízdy 

dopravního prostředku a do jejich působiště se zahrnuje vozidlo samotné, dopravní cesta 

i okolní zástavba. Vibrace generované pozemní dopravou se vyskytují ve frekvenčním 

pásmu 3 – 100 Hz, nejčastěji však v rozmezí 50 – 100 Hz. Vibrační kmity se vyznačují 

pravidelným, nepravidelným nebo náhodným charakterem. Do dnešní doby nedošlo 

ke stanovení mezní hodnoty pro intenzitu otřesů, které maní negativní vliv na okolní 

prostředí. 

Za negativní vliv způsobený vibracemi v dopravě povaţujeme: 

 Nepříjemné působení na člověka, v ojedinělých případech můţe díky vibracím také 

dojít k negativnímu vlivu přímo na zdraví člověka 

 Změnu chování fauny v oblasti kolem dopravních cest 

 Změnu v materiálech a ve vnitřní konstrukci objektů, kdy můţe postupně docházet 

i ke sniţování pevnosti a stability a v neposlední řadě také ţivotnosti těchto 

vibracím vystavených objektů [24], [31] 

 

4.4.1 Ochranná protivibrační opatření v dopravě 

Za protivibrační opatření v dopravě povaţujeme: 

 protivibrační nátěry a izolace konstrukcí, 

 dostatečnou tloušťka štěrkového loţe, 

 tuhost kolejnicových podloţek, 

 odpruţené praţce, 

 rohoţe pod štěrkovým loţem, 
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 ztuţení půdy např. mícháním vápna se zeminou, vápenné injekce apod., 

 isolace budov proti vibracím. 

 

 

Obr. 8 Ukázka antivibračních rohoţí [30] 

 

4.5 Ohroţení půdního fondu 

 

4.5.1 Zábor půdy 

 Negativní vliv při záboru půdy v okolním prostředí a především v okolí dopravních 

cest vyplývá z těchto činností: 

 Zábor půdy při výstavbě a modernizaci pozemních komunikací 

 Zábor půdy v případě tzv. klidové dopravy (např. parkovací plochy) 

 Účinek dělícího charakteru, který se v dopravě projevuje především v hustě 

osídlených oblastech, kde dopravní cesta vytváří umělou překáţku pro spojení 

jednotlivých míst a podílí se na zhoršené dostupnosti míst důleţitých 
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4.5.2 Znečišťování půdního fondu 

 V okolí komunikací dochází k ohroţení kvality půd a to především dlouhodobým 

běţným silničním provozem, sezónním čištěním a to zejména vlivem posypových 

materiálů, které se pouţívají k zimní údrţbě. Problémem se také stávají havárie vozidel, 

při kterých můţe dojít k úniku nebezpečných látek pro okolní prostředí. 

 

4.6 Vliv dopravy na krajinu 

 

  V přímé závislosti na růstu dopravy, dochází k ovlivnění počtu druhů fauny 

a flóry. Podíl na této situaci má znečišťování okolí komunikací chemickými škodlivinami. 

V dalším případě pozemní komunikace působí jako fyzická překáţka pro ţivočichy a často 

dochází ke sráţce ţivočichů s vozidly. 

 

4.6.1 Ochranná opatření 

 Za ochranné opatření při sniţování negativního vlivu dopravy na okolní faunu 

povaţujeme ekodukty. Jedná se o speciální mostní objekty určené pro zachování spojitosti 

ţivotního prostředí a migračních tras ţivočichů. Jejich druhým významem je omezení 

rizika střetu vozidel s přebíhající zvěří. Ekodukty slouţí především na dálnicích 

a rychlostních komunikacích, a to z důvodu šířky těchto dopravních cest, která představuje 

nepřekonatelnou bariéru migrace a v případě krajiny má za následek rozpad na malé 

ostrovy, kde v důsledku izolace dochází k zhoršení zdravotního stavu ţivočichů i kvality 

prostředí, také poklesu biodiverzity. Při stavbě ekoduktu se vyuţívá mostní nebo tunelová 

konstrukce a na ní se obnoví původní terén vysázením původní vegetace, tak aby byl 

zajištěn „přírodní“ vzhled migračního koridoru. 

 Mimo ekoduktů fungují také další migrační objekty, a to např. mostní estakády, 

podchody, propustky apod. Tyto objekty jsou vyuţitelné v závislosti na jejich velikosti 

pouze některými druhy ţivočichů. 
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 Poţadavky na stavbu a rozměrové parametry migračních objektů vychází z výsledků 

Studie vlivu stavby na ţivotní prostředí (EIA) a Migrační studie, která má za úkol zajistit 

migrační významnost dotčeného území, druhy migrujících ţivočichů a navrhnout opatření 

k minimalizaci negativního dopadu stavby na migrační trasy. [32] 

 

 

Obr. 9 Ukázka ekoduktu [32] 

 

4.7 Nehodovost 

 

 Za významný jev, který narušuje bezpečnost dopravy, povaţujeme dopravní nehody. 

První příčky v počtu nehod zaujímá doprava silniční. Za rozhodující faktor při vzniku 

dopravních nehod povaţujeme selhání lidského faktoru. Z tohoto důvodu vykazují nejvyšší 

stupeň bezpečnosti ty druhy dopravy, u kterých je moţné nahradit nebo omezit 

rozhodovací činnost lidského činitele a to řídící nebo kontrolní technikou. 

 

4.7.1 Nehodovost v silniční dopravě 

 Silniční doprava je na prvním místě v podílu celkově zraněných a usmrcených osob, 

stejně tak v celkovém objemu vzniklých škod. Na této situaci se podílí několik faktorů: 
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 Růst počtu silničních vozidel 

 Přetíţení silniční sítě 

 Růst intenzity dopravy především ve městech 

 Nárůst počtu řidičských oprávnění a nedostatečné vnímání problematiky bezpečnosti 

silničního provozu 

 

Nehody můţeme rozdělit z hlediska dopravně politického dle následků na: 

 Osobní (dochází ke ztrátám na ţivotech nebo ke zranění) 

 Věcné (dochází ke škodám na majetku) 

 Odvozené charakteristiky (dělení nehod s podrobnějším členěním předchozích 

kritérií nebo jejich kombinace) 

 

Za hlavní příčiny dopravních nehod povaţujeme tři faktory: 

 Lidský faktor 

Pro tento faktor jsou charakteristické příčiny, jako je nepřiměřená rychlost, nedání 

přednosti v jízdě, nesprávné předjíţdění, nebezpečný způsob jízdy, technické závady 

zaviněné řidičem, případně jinou příčinou vlivem jiného subjektu.  

 Faktor dopravního prostředku 

Faktor, u kterého je výkon řidiče ovlivněn stavem a konstrukcí vozidla. 

 Faktor prostředí 

V tomto faktoru jsou zahrnuty především přírodní a dopraví podmínky. 
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 Celkový počet dopravních nehod v ČR v roce 2009 dosáhl hodnoty 67 222. Z tohoto 

počtu bylo řidiči nákladních vozidel bez udání hmotnosti způsobeno 9 783 nehod. Řidiči 

nákladních vozidel nad 3,5 tun bylo způsobeno 5 014 nehod a u automobilů o hmotnosti 

nad 12 tun to bylo 3 022 nehod.  

 

Obr. 10 Procentuální vyjádření počtu dopravních nehod způsobených řidiči motorových vozidel a řidiči 

nákladních vozidel bez udání hmotnosti. [33] 

  

 Celkově bylo v roce 2009 při dopravních nehodách způsobených řidiči motorových 

vozidel usmrceno 755 osob, z toho řidiči nákladních vozidel bez udání hmotnosti způsobili 

smrt 108 osob. Při dopravních nehodách zaviněných řidiči nákladních automobilů 

o hmotnosti nad 3,5 t bylo usmrceno celkem 51 osob a vlivem řidičů nákladních 

automobilů o hmotnosti nad 12 tun bylo v roce 2009 usmrceno celkem 30 osob. 

 

Obr. 11 Podíl skupin účastníků silničního provozu na počtu usmrcených osob [33] 
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Obr. 12 Procento osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 2009 vinou řidičů nákladních vozidel 

daných hmotností [33] 

 

 Pod vlivem alkoholu zavinili řidiči nákladních automobilů bez rozlišení hmotnosti 

vozidla viníka celkem 343 dopravních nehod, tj. 6 % z celkového počtu dopravních nehod 

zaviněných všemi účastníky silničního provozu pod vlivem alkoholu v roce 2009 

a ve stejném roce zemřelo v důsledku dopravních nehod 28 řidičů nákladních automobilů 

a 14 spolujezdců v nákladních automobilech.  

 

4.7.2 Nehodovost v ţelezniční dopravě 

 Na nehodovosti v ţelezniční dopravě a navazujících následcích má značný podíl 

doprava silniční a to z důvodu velkého mnoţství nehod, které jsou způsobené střetem 

silničních dopravních prostředků s vozidly dráţní dopravy. 

Nehody v ţelezniční dopravě dělíme na tři kategorie: 

 Kategorie A (závaţné nehody) 

 Kategorie B (nehody) 

 Kategorie C (ohroţení) 

 

Od roku 2006 jsou ze statických údajů vyloučeny sebevraţdy a pokusy o sebevraţdu. [33] 
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Tab. 9: Vývoj počtu váţných nehod v ţelezniční dopravě od r. 2000 [34] 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet vážných nehod 283 312 233 115 133 113 

v tom:             

srážky * 2 13 3 5 5 

vykolejení * 1 10 3 2 3 

nehody na úrovňových přejezdech  * 63 104 48 53 42 

nehody osob způsobené 
pohybujícími se železničními vozidly  * 237 104 59 72 62 

požáry v pohybujících se 
železničních vozidlech  * 0 0 1 1 1 

ostatní * 9 2 1 0 0 
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Tab. 10: Vývoj počtu obětí v ţelezniční dopravě od roku 2000 [35] 

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet obětí cekem (mrtví a těžce zranění) 105 337 141 126 183 118 

podle druhu oběti             

cestující 0 26 15 18 53 10 

zaměstnanci 2 10 3 1 8 2 

ostatní (osoby v silničních vozidlech a osoby 
přejeté na trati) 103 301 123 107 122 106 

podle druhu nehody             

srážky * 1 4 2 39 1 

vykolejení * 0 0 0 0 0 

nehody na úrovňových přejezdech  * 89 81 65 68 54 

nehody osob způsobeny pohybujícími se 
železničními vozidly  * 237 56 59 75 63 

požáry v pohybujících se železničních vozidlech  * 0 0 0 0 0 

ostatní * 10 0 0 1 0 

Mrtví  (Počet) 74 251 52 25 44 26 

podle druhu oběti             

cestující 0 2 4 0 13 1 

zaměstnanci 2 4 1 1 4 0 

ostatní (osoby v silničních vozidlech a osoby 
přejeté na trati) 72 245 47 24 27 25 

podle druhu nehody             

srážky * 1 0 1 10 0 

vykolejení * 0 0 0 0 0 

nehody na úrovňových přejezdech  * 53 31 23 25 21 

nehody osob způsobeny pohybujícími se 
železničními vozidly  * 194 21 1 9 5 

požáry v pohybujících se železničních vozidlech  * 0 0 0 0 0 

ostatní * 3 0 0 0 0 

Těžce zranění (Počet) 31 86 89 101 139 92 

podle druhu oběti             

cestující 0 24 11 18 40 9 

zaměstnanci 0 6 2 0 4 2 

ostatní (osoby v silničních vozidlech a osoby 
přejeté na trati) 31 56 76 83 95 81 

podle druhu nehody             

srážky * 0 4 1 29 1 

vykolejení * 0 0 0 0 0 

nehody na úrovňových přejezdech  * 36 50 42 43 33 

nehody osob způsobeny pohybujícími se 
železničními vozidly  * 43 35 58 66 58 

požáry v pohybujících se železničních vozidlech  * 0 0 0 0 0 

ostatní * 7 0 0 1 0 
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5. Srovnání výhod a nevýhod nákladní silniční a ţelezniční dopravy 

 

 Při výběru vhodného typu nákladní dopravy je potřeba zváţit všechny výhody 

a nevýhody, které s vyuţitím daného druhu přepravy souvisí. Pro uvědomění si a přehledné 

sepsání všech kladných a záporných faktorů můţe poslouţit pouţití SWOT analýzy, 

která nám následně díky všem uvedeným skutečnostem pomůţe při budoucím výběru. 

 

5.1 SWOT analýza 

 

SWOT analýzu povaţujeme za vysoce efektivní a jednoduchou metodu, kterou je 

moţné zjistit skutečný stav, potřebné změny, případná rizika a v neposlední řadě nezbytné 

kroky pro přeměnu slabých stránek do stránek silných a kroky pro eliminaci rizik. Tato 

metoda představuje komplexní a kvalitativní vyhodnocení veškerých moţných stránek 

definovaného tématu. Bývá součástí všech důleţitých strategických dokumentů a to 

především díky tomu, ţe v sobě zahrnuje postupy technik strategické analýzy. 

 

Základ analýzy je definování a hodnocení jednotlivých faktorů a tyto faktory jsou 

definovány jako čtyři proměnné:  

 Strengths – silné stránky (přednosti) 

 Weaknesses – slabé stránky (nedostatky) 

 Opportunities – příleţitosti 

 Threats – hrozby 

 

Silné a slabé stránky povaţujeme za vnitřní faktory, naopak příleţitosti a hrozby 

jsou faktory vnějšími. 
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5.1.1 Postup při zpracování SWOT analýzy 

 Analýza vnějšího prostředí (1. fáze) 

V této fázi je cílem získání informací pro definování „příleţitostí“ a hrozeb ve sledované 

oblasti. Za příleţitosti povaţujeme významné vnější situace, které mají nebo můţou mít 

pozitivní vliv vzhledem k řešenému záměru. Za „hrozby“ naopak povaţujeme moţné 

negativní dopady vnějšího prostředí na řešený záměr. Tyto negativní dopady představují 

závaţné překáţky při realizaci projektového záměru. 

 

 Analýza vnitřního prostředí (2. fáze) 

Při této fázi se dostáváme k určování důleţitých slabých a silných stránek. Za tzv. „silné 

stránky povaţujeme zdroje, dovednosti, pozitivní potenciál a další výhody ve standardním 

prostředí a tyto vytyčené oblasti jsou zároveň vhodné pro řešený záměr. V případě 

„slabých stránek“ se naopak jedná o slabiny, různá omezení, nedostatky a mnoţství dalších 

negativních faktorů vztahujících se ke standardnímu prostředí nebo k prostředí vnějšímu. 

 Všechny tyto identifikované faktory jsou zaznamenány do tabulky, která udává 

vymezení základního manévrovacího prostoru, ve kterém bude záměr realizován. [36], 

[37] 

 

SILNÉ STRÁNKY - S SLABÉ STRÁNKY - W 

S.1 

S.2, … 

W.1 

W.2, … 

PŘÍLEŢITOSTI - O HROZBY - T 

O.1 

O.2, … 

T.1 

T.2, … 

 

Obr. 13 Matice schématu SWOT analýzy [36] 
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5.1.2 SWOT analýza silniční nákladní dopravy 

 

SILNÉ STRÁNKY - S SLABÉ STRÁNKY - W 

Nákladní silniční doprava 

 rychlost 

 flexibilita 

 niţší náklady na stavbu dopravních cest 

 nezastupitelnost na krátkých a středních 

trasách 

 nejvýnosnější druh dopravy 

 největší podíl na přepravních výkonech 

 důleţitá součást kombinované dopravy 

 závislost na ropě 

 mále investiční a provozní náklady 

Nákladní silniční doprava 

 vysoká nehodovost 

 velké zatíţení ŢP (emise, zábor půdy) 

 legislativní omezení jízd (pátky, víkendy a 

svátky) 

 stav dopravních cest 

 nízká nosnost vozidel 

 vysoké náklady na údrţbu vozového parku 

 vysoké mzdové náklady 

 náklady při nakládce a vykládce 

 závislost na počasí 

 závislost na hustotě dopravy 

 závislost na lidských činitelích 

PŘÍLEŢITOSTI - O HROZBY - T 

Nákladní silniční doprava 

 nárůst zákazníku při rozšíření kombinované 

dopravy 

 vyuţívání nových technologií 

 rozšíření dálniční sítě a napojení 

na evropské koridory 

Nákladní silniční doprava 

 odliv zákazníků vlivem dotací u ostatních 

druhů nákladní dopravy 

 vzrůstající cena pohonných hmot 

 vzrůstající počet vozidel a tím niţší 

mobilita na dopravních cestách 

 konkurence zahraničních dopravců 

 zpoţďování výstavby a modernizace 

důleţitých silničních tahů 

 růst zátěţe ţivotního prostředí 

a nehodovosti 

 pokračující zhoršování stavu dopravních 

cest 
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5.1.3 SWOT analýza ţelezniční nákladní dopravy 

 

SILNÉ STRÁNKY - S SLABÉ STRÁNKY - W 

Nákladní ţelezniční doprava 

 vysoká nosnost vozidel 

 konkurenceschopnost při dlouhých 

přepravách 

 nejlevnější způsob dopravy 

 ekologická stránka 

 nezávislost na intenzitě silniční dopravy 

 moţnost přepravy nebezpečných nákladů 

 dobrá predikce přepravního času 

 vysoká spolehlivost přepravní techniky 

 vedoucí pozice v zahraničním obchodu 

 

Nákladní ţelezniční doprava 

 chybí pruţnost a univerzálnost 

 omezení na pevné vedení tratí 

 vysoké finanční nároky u investic 

 v určitých oblastech nutnost kombinace 

s jiným druhem dopravy 

 sníţený manévrovací prostor 

 vázání na jízdní řády, které sniţují 

přepravní rychlost 

 zastaralá technická základna 

 omezená povolená rychlost vlivem stavu 

tratí 

PŘÍLEŢITOSTI - O HROZBY - T 

Nákladní ţelezniční doprava 

 působnost velkých zahraničních koncernů 

v ČR 

 rozvoj kombinované dopravy 

 nárůst zákazníku vlivem kombinované 

dopravy 

Nákladní ţelezniční doprava 

 zánik velkých průmyslových podniků 

 nedostatek finančních investic 

 přetíţení ţelezniční sítě 
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5.2 Výběr vhodného druhu dopravy 

 

 Základní a nedůleţitější podmínkou pro výběr druhu dopravy, je její nutnost 

efektivity. To znamená, aby při provedení přemístění zboţí, byla uţitná hodnota zboţí 

vyuţitá. Při neefektivní přepravě dochází ke vzniku ztrát, které se rovnají nákladům 

na přemístění. Při nedoručení zboţí, případně při poškození, vznikají další ztráty ve výši 

nákladů výrobku nespotřebovaných hodnot.  

Při výběru druhu dopravy je nutné stanovit kritéria, která výběr dopravy ovlivňují: 

 Omezující faktory kvalitativní 

 Omezující faktory kvantitativní 

 Pozitivní faktory kvalitativní 

 Pozitivní faktory kvantitativní 

 

 Uvedené faktory mohou mít při volbě vhodného druhu dopravy různý vliv – 

od zanedbatelného aţ po rozhodující. 

 

5.2.1 Omezující faktory kvalitativní 

 Přijatelná cena 

U přijatelné ceny se jedná o takovou cenu, jejíţ hodnota se příliš neodchyluje od ceny 

na trhu běţné. Všichni dopravci vycházejí z tarifu stanovujícím nabídkové ceny. Tento 

tarif vychází ze zákona o cenách č. 526/1990 Sb., který také stanovuje moţnost regulace 

cen Ministerstvem financí. Silniční nákladní a nepravidelná osobní autobusová doprava 

a ţelezniční nákladní doprava (vyjma ceny za dopravní cestu) byly z regulace cen vyjmuty 

v roce 1991. Na základě tohoto vyjmutí, se začala výše cen za dopravu tvořit na základě 

poptávky a nabídky. K dosaţení co nejniţší ceny slouţí vznik partnerských vztahů mezi 

zasílateli. 
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 Doba přepravy 

Za konečnou dobu přepravy povaţujeme součet všech dílčích dob za jednotlivé druhy 

dopravy včetně všech překládek. Nejpřesněji je doba přepravy definovaná v ţelezniční 

dopravě a to Ţelezničním přepravním řádem. Volněji je doba přepravy určená v silniční 

dopravě a to Úmluvou CMR. 

 Spolehlivost 

Za spolehlivost povaţujeme v nákladní dopravě dodrţování dodacích lhůt i včasné 

přistavení prázdných vozidel. Ţelezniční spolehlivost je sniţovaná rozdělením 

odpovědnosti za náklad na mnoho subjektů a jejich vykonavatelů. V silniční dopravě se 

spolehlivost zvyšuje s rostoucím počtem nákladních vozidel. 

 Bezpečnost 

Při bezpečnosti bereme v potaz ochranu zásilky před poškozením a ztrátou. K této situaci 

dochází ve většině případů při nehodách. Při porovnání nehodovosti v silniční a ţelezniční 

dopravě je zřejmé, ţe ţelezniční přeprava je mnohonásobně bezpečnější neţ přeprava 

po silnici. 

 Neobjektivnost rozhodovatele 

V tomto případě se jedná o všechny negativní vlivy, které negativně ovlivňují rozhodování. 

Zařazujeme zde intuitivní rozhodování, nedostatek teoretických znalostí, minimální 

zkušenosti, neaktuální informace, mimokontrolní procesy, nejasné cíle, vyšší potřeby 

neţ jsou zdroje k jejich uspokojení, podniková krize, atd. 

 

5.2.2 Pozitivní faktory kvalitativní 

 Respektování potřeba zákazníka 

Za respektování potřeb povaţujeme veškeré vstřícné jednání dopravce s cílem uspokojit 

poţadavky zasílatele na průběh přepravy. 

 



Bc. Pavlína Kutíková: Vliv nákladní dopravy na ŢP 

2011 57 

 

 Informace o stavu a místě zásilky 

Pozitivní moţností je získání informací od dopravce o tom, kde se zásilka nachází a 

v jakém je stavu. 

 Pojištění dopravců a zboţí 

Zahrnujeme zde sjednání pojištění, jeho výši, způsob a dobu plnění od vzniku škodní 

události. 

 Objektivnost rozhodovatele 

Za objektivnost rozhodovatele povaţujeme všechny obecné faktory, které ovlivňují 

příznivě rozhodování (např. úplné informace, dosaţená praxe, motivace, bezkrizový stav 

podniku, atd.) 

 

5.2.3 Omezující faktory kvantitativní 

 Zboţí 

U přepravy zboţí je důleţité zaměřit se na jeho rozměry, hmotnost a hustotu, která 

ovlivňuje rozloţení hmotnosti zboţí na loţnou plochu vozidla. Rozdělení zboţí je uvedeno 

v Harmonizované nomenklatuře zboţí (NHM), která je součástí tarifu ČD TR 1, v sešitě 2. 

Stejné rozdělení zboţí je uvedeno v Celním sazebníku, který je osmimístný, naproti tomu 

ţelezniční tarif vyuţívá pouze prvních 5 z uvedených kategorií: 

1. Dělení zboţí dle druhu: hromadné substráty (uhlí, písek, kovový odpad) a zboţí 

v loţných jednotkách (vozidlo, stroj, bedna, přepravní jednotka) 

2. Dělení zboţí dle povahy: běţné, nebezpečné, nadrozměrné, cenné, ţivé, snadno 

zkazitelné 

3. Dělení zboţí dle fyzikálních vlastností: pevné, kapalné a plynné 

4. Dělení zboţí dle manipulovatelných celků: svazky, bedny, jednotlivé kusy, 

kontejnery, sudy, pytle, balíky atd. 
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5. Dělení zboţí dle způsobu podeje k přepravě: obyčejné, které je podávané k přepravě 

s nákladním listem pro obyčejné zboţí a rychlé, které je podávané k přepravě 

s nákladním listem pro rychlé zboţí 

6. Dělení zboţí dle skladnosti: skladné, stohovatelné a neskladné 

7. Dělení zboţí dle poţadavků na způsob přepravy: přepravovat ve svislém stavu 

(nálepka dvě šipky vzhůru), chránit před deštěm (nálepka deštník), křehké zboţí 

(nálepka pohárek) 

8. Dělení zboţí dle celního zákona: české a zahraniční 

9. Dělení zboţí dle celního reţimu, do kterého bylo zboţí propuštěno: volný oběh, 

tranzit, uskladnění v celním skladu, dočasné pouţití, vývoz atd. 

 Infrastruktura 

Za omezující vlastnosti infrastruktury povaţujeme existenci dopravních cest pro vybraný 

druh dopravy v místě odeslání a určení, technické omezení zvolené dopravní cesty, 

závislost na klimatických podmínkách, stránka bezpečnosti přepravy zboţí, atd. 

 Přepravní vzdálenost 

Přepravní vzdálenosti vyplývají ze zeměpisného uspořádání světa a dělí se na: vnitrostátní, 

kontinentální a zaoceánské 

 

5.2.4 Pozitivní faktory kvantitativní 

 Dostupnost 

Dostupnost definujeme jako omezení ze strany jednotlivých dopravních oborů vůči 

zasílatelům. 

 Specializace zasílatelů podle druhu zboţí 

U určitého druhu zboţí se vyţaduje zvláštní zacházení, zvláštní znalosti a zvláštní dopravní 

prostředky. Za takové zboţí povaţujeme nadrozměrné přepravy, ţivá zvířata, zmraţené 

potraviny, látky kapalné a plynné. 
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 Specializace zasílatelů podle druhu dopravy 

Pokud je zasílatel zároveň vlastníkem dopravního prostředku, rozhodne zasílatel nejprve 

o vytíţení vlastních vozidel a aţ poté vyhledává sluţby jiného dopravce. 

 Specializace zasílatelů podle doplňkových sluţeb 

Rozsah poskytování doplňkových sluţeb určuje rozdíly mezi zasílateli. Čím je rozsah 

vyšší, tím se zvyšuje i počet zákazníků, kteří se rozhodnou nadstandardu poskytovaného 

k obstarání přepravy vyuţít.  

 Specializace zasílatelů podle linek 

Za linku povaţujeme trasu, kterou vozidla při přepravě zásilek vyuţívají, a mívá název 

cílového města.  

 Dlouhodobé závazky 

Mezi zasílateli a dodavateli dochází k navazování dlouhodobých smluvních vztahů. Tyto 

smlouvy o budoucích přepravách mohou přinášet zasílateli pozitiva. Při dosaţení 

smluvených objemů přeprav dostává od dopravce nebo jiného zasílatele slevu na tarifu. 

 

5.2.5 Rozhodnutí o volbě způsobu přepravy 

Rozhodovací proces tvoří čtyři samostatné fáze: 

 Rozpoznání problému 

Tento prvotní krok rozhodovacího procesu je ovlivněn celou řadou faktorů jako 

např. poţadavky zákazníků, nespokojenost s existujícím způsobem přepravy nebo změny 

v distribučním modelu podniku.  

 Proces zkoumání 

Při procesu zkoumání je důleţité najít všechny zdroje informací, které mohou napomoci 

při výběru vhodného druhu dopravy. Za adekvátní zdroje informací povaţujeme 

např. minulé zkušenosti, podnikové záznamy nebo zákazníci podniku. 
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 Proces volby 

 Tato část výběru zahrnuje výběr jedné alternativy z několika druhů dopravy, které 

jsou k dispozici. Nápomocny jsou informace, které jsou shromáţděny v předchozím kroku 

výběru, a na jejich základě zasílatelé určí, která z dostupných moţností nejlépe vyhovuje 

poţadavkům zákazníků na servis, a to za přijatelných nákladů. V tomto kroku dojde 

k výběru toho druhu dopravy, který nejlépe vyhovuje rozhodovacím kritériím. Následovně 

je zásilka odeslaná pomocí zvoleného druhu přepravy. V případě výskytu stejné 

rozhodovací situace, lze zavést určitý rutinní postup, aby nebylo nutné celý výběrový 

proces opakovat.  

 Následné vyhodnocení 

Po provedení volby druhu dopravy dojde k vytvoření určitého hodnotícího postupu, 

na kterém bude v budoucnu záleţet určení úrovně výkonu zvoleného druhu dopravy. 

Záleţí pouze na podniku, zda bude tento proces extrémně podrobný anebo nebude 

existovat vůbec. Standardní situací je rozsah hodnotícího procesu mezi těmito extrémy. 

Pro konečné hodnocení podniky vyuţívají metody jako např. analýzu nákladů, audity, 

přezkoumání včasných vyzvednutí zboţí a dodávkového výkonu. Některé podniky 

provádějí statistickou analýzu ukazatelů kvality přepravního servisu, poskytovaného 

dopravcem, např. včasnosti dodání nebo míry ztrát a poškození. 

 Všechny uvedené fáze představují zjednodušený všeobecný model rozhodovacích 

procesů a v případě, ţe je tento proces chápán jako řetězec určitých činností s logickou 

posloupností, lze jej rozdělit na dané prvky: 

 Definice problému 

 Stanovení cíle 

 Určení moţných variant k dosaţení cíle 

 Stanovení kritérií a omezujících podmínek 

 Výběr vhodné metodiky pro hodnocení variant a následné hodnocení variant 

 Rozhodnutí a realizace rozhodnutí 

 Kontrola 
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6. Budoucí vývoj a uplatňování nových trendů v nákladní dopravě 

 

6.1 Hlavní trendy v nákladní dopravě 

 Pokračující globalizace má velký podíl na technologickém rozvoji a na změnách 

v hospodářské struktuře. Na základě tohoto vývoje dochází ke změně regionální 

hospodářské struktury. Dopad tohoto trendu se odráţí v intenzifikaci přepravních proudů 

a jejich novým prostorovým směrováním a také ve změně úrovně nároků na přepravu. 

 Dle prognóz dojde ve středoevropském prostoru k nárůstu nákladní dopravy 

o celkem 45 %, z toho 25 % nárůstu se projeví ve starých členských státech a 60 % 

ve státech nových. Převáţná část nárůstu hodnoty se týká dopravy silniční. 

 

 

Obr. 14 Dopravní zatíţení v silniční dopravě v letech 2000 a 2020 (referenční příklad) [38] 

 

 Z uvedeného předpokládaného vývoje lze vyčíst pravděpodobnost přetíţení evropské 

silniční sítě. Tento problém se však netýká pouze silničního sektoru, ale také ţeleznice. 

Prognózy uvádějí, ţe ani ţelezniční síť nebude v roce 2020 schopná bez problému přenést 

přepravní proudy. V závislosti na vzrůstající kapacitě dopravy se zhorší také zátěţ 

na ţivotní prostředí. 
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Díky této situaci je potřeba, aby se dopravní politika zaměřila především na: 

 na střednědobou aţ dlouhodobou změnu dopravních proudů, 

 na sníţení nákladní a osobní silniční dopravy, 

 na financování infrastruktury, vybudované podle principu udrţitelnosti. [38] 

 

6.2 Kombinovaná doprava 

 

 Jak jiţ vyplývá z předešlé uvedené SWOT analýzy, za jednu z moţných příleţitostí 

při rozvoji nákladní dopravy, povaţujeme dopravu kombinovanou. Při kombinované 

dopravě se jedná o spojené nasazení dvou nebo více druhů dopravy v rámci jediného 

dopravního řetězce. V ČR je nejvýznamnějším typem tohoto druhu dopravy kombinace 

dopravy silniční s dopravou ţelezniční a to z důvodu moţnosti přinášení sluţby tzv. 

z domu do domu. Dochází k přepravě materiálu vloţeného v jedné nákladové jednotce, 

která přechází několika druhy dopravy jako celek. V tomto případě tedy přechází tato 

nákladová jednotka z dopravy silniční na dopravu ţelezniční a naopak.  

Při kombinované dopravě se vyuţívá těchto prostředků: 

 Kontejnery 

 Výměnné nástavby (modifikované kontejnery, které není moţné stohovat) 

 Podvojný návěs (zesílení silniční návěs, který se pouţívá jako ţelezniční návěs 

a to po přemístění na ţeleznici) 

 Tzv. dvojče (osobní a nákladní automobily jsou přepravovány po ţeleznici 

a to včetně návěsů s nákladem) [6] 
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Výhody zavedení kombinované přepravy: 

 Vysoká spolehlivost spojů 

 Sníţení bezpečnostních rizik během přepravy 

 Vysoká rychlost přepravy 

 Dosaţení úspor nákladů při kvalitní organizaci logistického řetězce 

 Ekologický aspekt 

 

Výhody kombinované přepravy z hlediska zákazníka: 

 Stabilnější cenové prostředí 

 Ekologicky šetrnější přeprava 

 Moţnost vyuţití terminálů kombinované přepravy jako meziskladu 

 Uchování zboţí v jediné přepravní jednotce a tím sníţení rizika poškození zboţí [39] 
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7. Závěr 

 

 Pozornost Evropské unie a stejně tak České republiky je v dnešní době zaměřená 

na sniţování negativních vlivů ovlivňujících ţivotní prostředí. Tato iniciativa zasahuje 

především do oblasti dopravy, vzhledem k stále rostoucímu negativnímu vlivu na ţivotní 

prostředí a to včetně rostoucího objemu emisí, stále se zvyšující hodnotě hluku a nebo 

rostoucího počtu dopravních nehod.  Tato snaha Evropské unie však nemusí být vzhledem 

k přístupu ostatních států světa v globálním měřítku viditelná. Právě jedni z největších 

znečišťovatelů, jako jsou USA a Čína, nechtějí vzhledem k moţnému zpomalení 

hospodářského růstu ţádná opatření přijímat. 

 Cílem práce bylo analyzovat působení negativních vlivů nákladní silniční 

a ţelezniční dopravy v jednotlivých sloţkách ţivotního prostředí. Zmapovány byly zároveň 

opatření vedoucí k omezování těchto negativních vstupů a současné vyuţívání těchto 

opatření. Dalším krokem bylo srovnání výhod a nevýhod plynoucích z daného výběru 

vhodného druhu dopravy a postup jak tento výběr uskutečnit. 

 Vyuţití vhodného druhu nákladní dopravy je ovlivněno mnoha faktory a jedním 

z nich je právě vliv na ţivotní prostředí. Zvolení adekvátního druhu dopravy není náhodné 

a má své zákonitosti. Uvedené kvalitativní a kvantitativní faktory mají při výběru své 

opodstatnění a naši volbu podporují nebo naopak omezují. V práci vyuţitá SWOT analýza 

můţe být jednou z metod, která bude slouţit k sepsání všech slabých a silných stránek, 

k určení příleţitostí a hrozeb a v koncovém důsledku nám můţe být nápomocná při výběru 

vhodného druhu dopravy. Čím více jednotlivý druh přepravy podrobíme analýze, tím 

snadněji dosáhneme všeobecné spokojenosti a to jak ze strany státu, přepravců, zákazníků, 

tak i výrazně sníţíme negativní zásah do okolního prostředí. 
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