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Úvod

Úvod
Při psaní tohoto textu bylo naším cílem přispět k pochopení podstaty a fungování železniční
dopravy: jejího historického vývoje, utváření institucí, prostorového uspořádání, hospodářské
politiky a výsledků hospodaření na železnici. Hlavní motivací pro sepsání této monografie
i pro celý náš zastřešující projekt byla snaha nabídnout ekonomicko-geografický pohled na
problematiku železnic a vytvořit tak určitou protiváhu v této oblasti převládajícím provoznětechnickým přístupům.
Železniční doprava byla v historii mimořádně významným hospodářským a strategickým
odvětvím. V současnosti tento její význam velmi poklesl, stále však zaujímá významné
postavení v dopravní politice evropských států. Předmětem našeho zájmu byl proto i rozpor
mezi klesajícím ekonomickým významem železnice na dopravním trhu a jejím stále silným
postavením v dopravní politice a ve veřejných financích. Při analýze tohoto jevu však bylo
nutné vypořádat se s konfliktními pojetími efektivity při ocenění přínosů a nákladů železniční
dopravy. Typicky má tento konflikt podobu vzájemného rozporu mezi ekonomickými kritérii
hodnocení, podle nichž v současné době náklady železniční dopravy výrazně přesahují její
přínosy, a mezi mimoekonomickými, kdy z pohledu enviromentálního, bezpečnostního,
geografického či sociálního vychází tato bilance pro železniční dopravu příznivěji. Tento
metodický konflikt je klíčový pro výsledek zhodnocení dopravní politiky i pro zhodnocení
účelnosti dotací do železniční dopravy.
Při naší analýze jsme naráželi na několik základních problémů, které se v historii železnice
vyskytly opakovaně, a to: vztah státu a železničních dopravců, konkurence a monopol na
železnici a vztah železnice k ostatním dopravním módům, vztah mezi rozvojem železnice
a rozvojem regionů a nebo ziskovost železniční dopravy. Tato velká témata se v rozdílných
zemích v rozdílných časových obdobích opakují a zásadně determinují podobu železniční
dopravy. Je překvapující, jak některé spory, které řešili politici, akademici, železničáři
a zákazníci v 19. století, mohou být stále aktuální i na počátku 21. století. V tomto ohledu je
železniční doprava specifická oproti většině jiných odvětví, protože je v mimořádné míře
determinována svojí historií. Tato historická determinovanost je pro železnici současně
hrozbou i příležitostí. Na jedné straně zahleděnost do historie a lpění na zastaralých
a překonaných postupech ohrožuje životaschopnost železnice v budoucnosti. Akceptování
vysoké ekonomické ztrátovosti a spoléhání na pomoc státu za jakýchkoliv okolností je
riskantní strategií. Na druhou stranu je slavná historie pro železnici příležitostí, jak rozvinout
své přednosti v boji o udržitelnou budoucnost. Možná je na čase přehodnotit drahé a málo
účinné strategie zaměřené na přímé konkurování silniční dopravě a více rozvíjet koncept
železnice jako „jiné“ dopravy s nezanedbatelnými výhodami v oblasti ekologie, územního
rozvoje a kulturního dědictví. To by však vyžadovalo komplexní změnu priorit v železniční
dopravě, včetně zásadního přehodnocení rozsahu poskytovaných služeb a investičních
záměrů.
Celý text je organizován do šesti základních kapitol. V první kapitole jsme se zabývali
vymezením základního tématického a teoretického rámce pro zpracování práce. Zabývali
jsme se základními teoretickými koncepty, které jsou relevantní pro tuto práci. V teoretické
rovině jsme analyzovali především mikroekonomické aspekty železničního trhu, vztah státu
a železničních dopravců a působení konkurence na železničním trhu. V druhé kapitole jsme
využili historickou metodu při studiu některých problémů, které jsou přítomny v minulosti
i současnosti železnic. Analýza příčin některých současných problémů železnice dala

8

Martin Kvizda, Tomáš Pospíšil, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš

překvapující zjištění, že řada problémů má počátky v dávné historii a mnoho z nich se
cyklicky opakuje. Ve třetí kapitole jsme analyzovali ekonomickou historii železnice. V rámci
historické analýzy vývoje světových železnic jsme se pokusili aplikovat teorii životního cyklu
na vývoj železnice, včetně možných důsledků pro tvorbu dopravní politiky. Ve čtvrté kapitole
jsme se zabývali základními principy a důsledky Evropské dopravní politiky. Tato politika je
klíčovým strategickým faktorem rozvoje dopravních systémů členských zemí EU. Při jejím
rozboru jsme využili metod geografické a ekonomické analýzy. V páté kapitole jsme se
zabývali problematikou železniční sítě v českých zemích. Zajímalo nás, za jakých podmínek
vznikaly jednotlivé tratě a zda tyto podmínky odpovídaly teoretickým kritériím efektivity
železničního provozu. Z analýzy historických reálií jsme se pak pokusili formulovat některé
závěry pro fungování současné železniční sítě. V šesté kapitole jsme se zaměřili na
hospodářské výsledky české železnice, kde jsme se obzvláště důkladně zabývali objemem
veřejných dotací do železniční dopravy. Snažili jsme se analyzovat jejich toky a kvantifikovat
tak celkovou komerční ztrátu železniční dopravy. Pro zasazení výkonů, ztrát, dotací
a zadlužení české železnice do širších souvislostí jsme dále provedli mezinárodní srovnání
základních parametrů vybraných železničních společností. Pro posouzení konkurenčního
postavení české železnice jsme pak provedli vzájemné mezioborové srovnání ekonomických
ukazatelů na českém dopravním trhu.
Naším původním cílem bylo nalézt odpovědi na vytčené otázky. Po sepsání této práce jsme
zjistili, že daleko více než odpovědí máme nových otázek. Přesto doufáme, že jsme poznání
v oblasti železniční dopravy obohatili o nová fakta a odlišné přístupy a že jsme dali náměty na
další potřebný výzkum.

Autoři
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Kritéria a faktory analýzy železniční dopravy

1. Kritéria a faktory analýzy železniční dopravy
Železniční doprava je módem dopravních služeb, jenž se vyznačuje mnoha specifiky (což
dokazuje řada studií, viz např. Nash 1992, Campos – Cantos 2000, s. 171). Standardní
metodika analýzy a komparace železniční dopravy spočívá na několika teoretických
konceptech, které specifika tohoto módu dopravních služeb vysvětlují a stanovují
předpoklady ekonomicky i společensky efektivního provozu. Na základě analýzy železniční
dopravy podle těchto konceptů (kritérií) v konkrétních podmínkách lze potom provádět
komparaci dopravních systémů v jednotlivých zemích a navrhnout strategii dopravní politiky
ve vztahu k železnici. V této úvodní kapitole tedy podrobněji rozebereme jednotlivá kritéria
a odvodíme z nich důsledky pro stanovení nutných předpokladů pro efektivní železniční
provoz.

1.1 Ekonomická kritéria hodnocení efektivity železniční dopravy
Základem každé analýzy jsou obecná kritéria odvozená ze standardní ekonomické teorie.
V případě železniční dopravy se jedná o: (i) existenci utopených nákladů (sunk costs), (ii)
úspory z rozsahu (economies of scale), (iii) úspory z hustoty dopravy (economies of transport
density), (iv) síťový efekt (network economies) a (v) úspory ze struktury 1 (economies of
scope). Tato kritéria jsou klíčová pro analýzu ekonomické efektivnosti dopravních služeb.
1.1.1 Utopené náklady
Jedním ze specifických znaků železniční dopravy jsou vysoké fixní náklady – kromě
dopravních prostředků jsou tvořeny především dopravní cestou se zabezpečovacím zařízením
a dále technologickým a logistickým zázemím (dílny, depa, sklady, překladiště, odbavovací
haly, atd.), které je pevně vázáno na dopravní cestu. Již od 19. století byl tento fenomén
častým předmětem zkoumání (Acworth 1905) a stal se mimo jiné i učebnicovým příkladem
přirozeného monopolu. Důvodem tohoto zájmu byla zejména snaha státu najít klíč k cenové
regulaci soukromých dopravců. Přestože se ukázalo, že původní analytické metody založené
na nákladovém účetnictví velikost a význam fixních nákladů přeceňovaly (Griliches 1972),
jsou tyto náklady pro železniční dopravu specifické a determinují její postavení vůči ostatním
modům dopravy (problém regulace provozu v souvislosti s fixními náklady viz např.
Hausman – Myers 2002).
Protože vzhledem ke specifické povaze fixních nákladů železnic, nebylo možné v případě
úpadku železniční společnosti tyto vynaložené investice z velké části kapitalizovat a přenést
do jiného podnikání, ujal se již v počátcích železničního provozu termín „sunk costs –
utopené náklady“, kterým se označují investice vložené do infrastruktury. Pro podnikatele
v železniční dopravě znamenalo riziko spojené s nenávratností utopeného kapitálu nejvážnější
obavu a překážku pro vybudování nové tratě. Z toho plyne jedna z podmínek, již musela
dráha založená jako soukromý podnik splnit, aby byla dlouhodobě schopna umořovat
základní kapitál a financovat fixní náklady infrastruktury: musela být založena v regionu a ve
směru, který generoval dlouhodobě stabilní a ekonomicky relevantní poptávku po přepravních
1

V české ekonomické terminologii není tento termín standardně zaveden; mikroekonomická teorie používá
všeobecný termín „úspory z rozsahu“ s tím, že jej případně dále specifikuje jako „úspory ze sortimentu“ nebo
„úspory z přidružené činnosti“ apod. V anglické literatuře je termín „economies of scope“ běžný a jasně
vydělený oproti „economies of scale“ (viz např. Bannock – Baxter – Davis 2003, s. 114 a n.). V této studii
používáme termín „úspory ze struktury“, protože nejlépe vystihuje podstatu dopravních služeb.
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službách. Protože bylo železniční podnikání tak citlivé na investice do infrastruktury, vznikla
již v polovině 19. století myšlenka, aby stát část a nebo celé riziko spojené s utopenými
náklady převzal na sebe, tzn. vznikly systémy státních subvencí, garancí návratnosti kapitálu
a nebo přímo státního vlastnictví infrastruktury. Dráha založená státem musela plnit cíle
ekonomické i společenské – z hlediska vynaložených utopených nákladů to představuje
shodné podmínky jako pro dráhu soukromou, ze společenského hlediska se muselo jednat
o spojení sídel a území, jejichž dopravní obsluha byla dlouhodobě považována za žádoucí
a veřejně prospěšnou.
V praxi to znamená, že železniční společnosti se přirozeně snažily a snaží utopené náklady
snížit buď absolutně nebo relativně k provozním nákladům. Absolutní snížení nákladů na
infrastrukturu může vést k podinvestování drážního zařízení na úkor bezpečnosti provozu –
příkladem z historie může být zanedbání údržby železničního svršku a zabezpečení provozu v
70. letech 19. století na Severní dráze císaře Ferdinanda (KFNB) v Rakousku (Hons 1990, s.
111), v moderní době je dosti odstrašujícím příkladem zanedbání údržby a podinvestování
infrastruktury vlastněné Railtrackem po rozsáhlé privatizaci železnic ve Velké Británii, které
vyústilo v tragické havárie vlaků v Claphamu a Hatfieldu v roce 2000 (Bamford 2001, s. 79).
Relativní snižování fixních nákladů může být založeno pouze na maximalizaci vytížení
infrastruktury provozem, tzn. na maximalizaci hustoty dopravy. Protože však relativní
minimalizace fixních nákladů souvisí přímo nikoli s hustotou dopravy, ale s příjmy z provozu
(tj. s tržbami za jízdné a tarify), byla pro železnice determinující také úroveň konkurence: čím
intenzivnější konkurenci byla daná železnice vystavena (ať už intramodální nebo intermodální
– viz dále), tím menší měla prostor pro umořování fixních nákladů skrze zvyšování příjmů
zdražováním jízdného a tarifů a o to významnější byl efekt hustoty dopravy. S malým
zjednodušením lze říci, že železnice byly z počátku ve svém hospodaření motivovány spíše
efekty souvisejícími s cenovou politikou (tj. efektem úspor z rozsahu a síťovým efektem),
později s nárůstem intenzity konkurence byly konfrontovány stále více s efektem úspor z
hustoty dopravy.
1.1.2 Úspory z rozsahu
Koncept úspor z rozsahu úzce souvisí s existencí utopených nákladů a od počátku provozu
železnic byl důležitým motivem při budování železnice i ideou při analýze železniční
dopravy. Úspory z rozsahu reflektují vztah mezi vstupy a celkovým objemem výstupních
výkonů včetně provozu a velikosti sítě. Studie založené na analýze pomocí Cobb-Douglesovy
produkční a nákladové funkce (Keeler 1974, Caves – Christensen – Swanson 1980)
prokázaly, že zdrojem velké většiny fixních nákladů je infrastruktura, tzn. pozemky
a vybudovaná dopravní cesta; obdobné studie srovnávající jednotlivé mody dopravy (např.
Winston 1985, Wetzel – Growitsch 2006) dokázaly, že je to právě železniční doprava, kde v té
souvislosti vznikají významné úspory z rozsahu. Některé studie (Gagné 1990, Ying 1992, Xu
– Windle – Grimm – Corsi 1994) však dokládají, že analýza úspor z rozsahu pomocí
standardní metodiky založené na tunokilometrech, osobokilometrech, vlakokilometrech,
průměrné délce přepravy atd. je sporná, neboť tyto agregáty spolu s fixními náklady vnitřně
souvisejí.
Posuzujeme-li úspory z rozsahu pro jednotlivé dopravce, vstupuje do analýzy jako rozhodující
faktor vytížení infrastruktury – ovšem jen v případě, že dopravce infrastrukturu vlastní nebo
platí paušální nájem za její použití. Pokud dopravce infrastrukturu nevlastní, neplatí plné
náklady ze její použití nebo tyto platby neodrážejí skutečné náklady způsobené provozem,
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není analýza úspor z rozsahu průkazná. Vlastní provoz železniční dopravy očištěný o vliv
infrastruktury (tzn. o utopené náklady) nijak výrazné úspory z rozsahu oproti jiným modům
dopravy nevykazuje. Největší význam konceptu úspor z rozsahu pro analýzu železniční
dopravy je skutečnost, že vzhledem k vysokým fixním nákladům v podobě infrastruktury
nemůže být efektivní budování paralelních duplicitních tratí poskytujících dopravní služby
přibližně stejnému segmentu poptávajících (viz také Pietrantonio – Pelkmans 2004, s. 26) – a
to ani za cenu zvýšené konkurence, a tedy tlaků na efektivitu provozu. Logicky tak v hluboké
minulosti vznikl předpoklad existence přirozeného monopolu 2 železniční dopravy se všemi
důsledky v podobě státní regulace a dozoru i státního vlastnictví.
Nazíráno touto logikou se jeví jako efektivní, aby infrastruktura zatížená utopenými náklady
byla využívána několika navzájem si konkurujícími dopravci, což je přesně podstata strategie
soudobých evropských reforem železnic. V éře soukromých drah vlastnících infrastrukturu i
provozujících dopravní služby však najdeme mnoho příkladů popření této logiky. I tento
koncept však má své výrazné limity: při nízké hustotě provozu může vzniknout skutečný
přirozený monopol dopravních služeb, tzn. situace, kdy monopolní dopravce bude schopen
poskytovat stejné dopravní výkony s nižšími náklady, než součet nákladů konkurujících si
dopravců – to odpovídá předpokladu rostoucích úspor z rozsahu při malém objemu produkce,
tj. při nízké hustotě dopravy. Vzhledem k tomu, že utopené náklady můžeme chápat jako
náklady na infrastrukturu nebo jako provozní dotaci v souvislosti s objednávkou veřejné
služby státem, může být podobně neefektivní i snaha státu zajistit dopravní obslužnost území
podporou železniční dopravy – tzn. že i přes potenciální efekt úspor z rozsahu na železnici
může být na některých částech sítě zajištěna obslužnost s nižšími náklady např. autobusovou
dopravou. Totéž platí pro nákladní dopravu v souvislosti s ekologickou zátěží provozu.
1.1.3 Úspory z hustoty dopravy
Další důležitý poznatek vyplynul z Keelerovy studie (1974), která empiricky potvrdila, že
úspory z rozsahu mají v železniční dopravě dvojí zdroj: (i) úspory z velikosti firmy a (ii)
úspory z hustoty dopravy. Úspory z hustoty dopravy reflektují vztah mezi vstupy a výstupy
při neměnné velikosti sítě. Následné studie (zejména Caves – Christensen – Tretheway –
Windle 1985) prokázaly, že pro železniční dopravu je zcela rozhodující právě hustota
dopravy, zatímco velikost firmy je marginální (tzn. úspory z rozsahu jsou konstantní, zatímco
příjmy z hustoty dopravy jsou rostoucí). Hustota dopravy je také faktorem, který v souvislosti
s úsporami z rozsahu determinuje efektivnost železničních společností vzniklých v rámci
současné liberalizace a privatizace železnic v Evropě (Stelling – Jensen 2005). Odlišení efektu
příjmů z hustoty dopravy a z úspor z rozsahu není jednoduché a zcela jednoznačné; studie,
které tento vztah zkoumaly přesto dospěly k závěru, že hustota dopravy je dominantním
faktorem efektivity provozu (viz Jara-Díaz – Cortés – Ponce 2001).
Hustota dopravy je současně i tím faktorem, který dává železnici konkurenční výhodu před
jinými dopravními mody: možnost vypravovat dlouhé těžkotonážní soupravy na velké
vzdálenosti nebo přepravovat velký počet cestujících v ucelených soupravách v krátkých
intervalech (viz také Pietrantonio – Pelkmans 2004, s. 25). Z tohoto pohledu je pro efektivitu
železniční dopravy rozhodující, zda síť dopravních cest svým tvarem odpovídá směrům,
2

Jako jediný případ dlouhodobě ekonomicky efektivních duplicitních tratí bývají uváděny severoamerické
transkontinentální železnice (např. Pietrantonio – Pelkmans 2004, s. 9). Jejich výjimečné postavení však plyne
mimo jiné i z toho, že byly budovány jako dálkové spojnice a ve spojení s atlantskou a tichomořskou
paroplavbou konkurovaly lodním linkám spojujícím Evropu s jihovýchodní Asií kolem Indie, např. Canadian
Pacific Railway provozující svoji vlastní flotilu parníků (viz Hons 1977, s. 130 a n.).
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v nichž se koncentrují největší objemy poptávky po přepravě. Konkurenční výhoda železnice
oproti silniční dopravě v té souvislosti spočívá ve schopnosti vytvořit adekvátní nabídku
přepravní kapacity na páteřních směrech (Fischer – Bitzan – Tolliver 2001). Faktorem, který
hustotu dopravy snižuje, je duplicita dopravních tras, faktorem, který hustotu dopravy
nezvyšuje, je nevhodné vedení tras, a hustota vlastní sítě je potom faktorem irelevantním.
1.1.4 Síťový efekt
Síťový efekt bývá nejčastěji definován jako změna příjmů z nabízeného statku v závislosti na
změně počtu subjektů poptávajících tento identický statek (např. Katz – Shapiro 1985,
Liebowitz – Margolis 1995b). Pozitivní síťový efekt, tzn. situace, kdy rostou výnosy
v souvislosti s růstem trhu, má na fungování firmy podobný dopad jako úspory z rozsahu.
Firma produkující statek nekompatibilní s komplementy ostatních potenciálních substitutů
(tzn. vlastnící „síť“), má konkurenční výhodu nad producenty těchto substitutů, jestliže je její
síť větší, než síť ostatních konkurentů.
Síťový efekt je tradičně spojován se železničním provozem. V historii se jeho působení (nebo
lépe řečeno víra v jeho působení) promítlo do několika typických procesů: větvení ucelených
sítí vlastněných a provozovaných jedním dopravcem, budování odbočných a spojovacích tratí,
sjednocování rozchodů tratí, svým způsobem i nacionalizace infrastruktury a budování
unitárních národních sítí. Motiv byl vždy shodný: vlastnit větší síť než konkurence.
V některých případech byla víra v síťový efekt silnější než ekonomické kalkulace: byly
budovány předem prodělečné tratě jen proto, aby danou destinaci nenapojila na svoji síť
konkurenční společnost. Jindy byl síťový efekt považován za východisko z nouze: pak byly
budovány odbočné tratě, aby přivedly dodatečnou tonáž a cestující na tratě hlavní, a zvýšily
tak na nich hustotu dopravy. Empirické studie zaměřené na analýzu síťového efektu na
železnici však překvapivě neprokázaly jeho jednoznačnou relevantní existenci.
Walker (1992) při analýze sítě v daném regionu dospěl k závěru, že silnější a převažující je
efekt úspor z rozsahu, zatímco Callan a Thomas (1992) jako dominantní prokázali hustotu
dopravy a teprve s ní související síťový efekt. Následující analýzy vyšly z předpokladu, že
nákladová funkce železniční dopravy pokrývá jak infrastrukturu, tak vlastní provoz, přičemž
(jako specifikum tohoto modu dopravy) je vztah mezi úrovní kapitálu a úrovní produkce
poměrně málo robustní; tyto studie proto dávají síťový efekt do souvislosti s provozními
výkony, tzn. také s efektem hustoty dopravy. Zajímavé je srovnání dvou studií
severoamerických a evropských železnic: analýza 27 severoamerických železnic (Friedlander
1993) identifikovala silný síťový efekt a jen slabé úspory z rozsahu, 3 zatímco studie
Prestonova (1994) analyzující 14 evropských železnic prokázala sice síťový efekt, ale s tím,
že závisí spolu s úsporami z rozsahu na charakteristice sítě (viz též McGeehan 1993, Cantos
2000). Z toho lze opět vyvodit velký význam výnosů z hustoty dopravy (Quinet – Vickerman
2004, s. 151). Lze se rovněž domnívat, že podmínky, za nichž vznikaly severoamerické
železnice byly pro vznik optimální sítě příznivější než podmínky evropské. Při analýze
železniční dopravy má tedy smysl brát do úvahy také podmínky, za nichž síť vznikla. Z výše
řečeného dále plyne, že pokud jde o ekonomická kritéria, jsou pro efektivitu železniční
dopravy rozhodující výnosy z hustoty dopravy (viz též Smith 2006).

3

Studie rovněž dospěla k zajímavému závěru, že většina železničních společností je překapitalizována.
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1.1.5 Úspory ze struktury
Posledním čistě ekonomickým konceptem jsou úspory ze struktury (economies of scope),
jejichž existenci v železniční dopravě empiricky ověřili např. H. Wetzel a Ch. Growitsch
(2006). Na rozdíl od úspor z rozsahu, které jsou založeny na snížení průměrných nákladů při
rozšíření objemu stávající produkce, jsou úspory ze struktury spojeny se snížením
průměrných nákladů při rozšíření produkce o nové produkty (proto v češtině někdy „úspory
ze sortimentu“). Typickým případem na železnici je v této souvislosti souběžné poskytování
služeb osobní i nákladní dopravy jednou společností (Pietrantonio – Pelkmans 2004, s. 8,
Quinet – Vickerman 2004, s. 302 a n.). Pro analýzu železniční dopravy má koncept úspor ze
struktury zvláštní význam zejména s ohledem na existenci dopravní sítě. Tuto souvislost řeší
např. studie autorů S. R. Jara-Díaze, C. Cortése a F. Ponce (2001), jež doplňuje koncept
úspor ze struktury o prostorovou dimenzi – tzv. economies of spatial scope: dopravní služby
mohou zvýšit svoji efektivnost rozšířením obsluhovaných míst, tzn. nikoli pouze zvýšit objem
nebo rozmanitost poskytovaných služeb.
Další možností jak interpretovat úspory ze struktury je analýza (ne)efektivnosti vertikální
integrace v železniční dopravě, tzn. spojení nebo oddělení vlastnictví a správy infrastruktury
od vlastního provozu. Analýza na základě úspor ze struktury nedává jednoznačné výsledky, je
však zřejmé, že úspor ze struktury lze dosáhnout spíše v prostředí vertikální integrace – tomu
odpovídají empirické studie železnic Severní Ameriky a Japonska (viz Pietrantonio –
Pelkmans 2004). Výhody oddělení infrastruktury od provozu převažují nad úsporami ze
struktury v případě vysoké hustoty provozu, tzn. v situaci, kdy se mohou plně projevit výhody
(tzn. vyšší efektivnost provozu) plynoucí z konkurence mezi jednotlivými operátory (ibid, s.
17 a n.). H. Wetzel a Ch. Growitsch (2006) srovnávající ve své studii 54 železničních
společností z 27 evropských zemí docházejí k závěru, že oddělení vlastnictví sítě od provozu
nevede k vyšší efektivnosti, ale naopak převažují negativní efekty – to samo o sobě může být
silným argumentem proti oddělení vlastnictví infrastruktury od provozu.
Z výše řečeného vyplývá, že možnost dosahovat úspor ze struktury zcela závisí na
možnostech daných charakteristikou sítě, přičemž pro železnice je typické (na rozdíl od jiných
dopravních modů), že poskytování dopravních služeb je tvrdě omezeno železniční sítí a jejími
technologickými specifiky. Typické dopravní mody, pro něž je empiricky prokázána
existence úspor z „prostorové struktury“ (economies of spatial scope), jsou letecká a
autobusová doprava (Jara-Díaz et al. 2001, s. 331) – pro ně ovšem neplatí tvrdé omezení
dopravní sítě. Z toho vyplývá metodické rozlišení na analýzu, jež uvažuje dopravní síť
flexibilní – v tom případě jsou hlavním efektem úspory z rozsahu a síťový efekt (typické pro
aerolinie), a na analýzu, jež uvažuje fixní dopravní síť – v tom případě je hlavním efektem
hustota dopravy (typické pro železnice). Pro analýzu železniční dopravy můžeme tedy za
základní kritérium efektivnosti považovat možnost dosáhnout úspory z hustoty dopravy – toto
je platné jak pro komparaci intermodální, tak i pro srovnání jednotlivých železničních
dopravců.

1.2 Společenská kritéria hodnocení efektivity železniční dopravy
Pro železniční dopravu je (a vždy byla) směrodatná dopravní politika státu (Kvizda 2005 nebo
Wetzel – Growitsch 2006, s. 11), neboť stát rozhoduje o cílech, preferencích a do značné míry
i nákladech jednotlivých dopravních módů na základě nejen ekonomických, ale
i společenských kritérií. Za společenská kritéria můžeme považovat taková, která ovlivňují
jednání státu ve snaze omezit negativní dopady dopravy na společnost nebo naopak zvýšit
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společenský užitek z dopravy, který by nebyl dosažitelný tržními silami (což ovšem znamená
přerozdělení užitků mezi skupinami subjektů).
Společenská kritéria jsou založena na několika teoretických konceptech, jež stát může brát
v úvahu při volbě strategie dopravní politiky. Výsledný model dopravní politiky je tak
založen na posouzení ekonomických i společenských kritérií, přičemž váha jednotlivým
kritériím je přisuzována zcela arbitrárně. To, co bychom mohli nazvat „společensky
efektivním provozem“ obecně neexistuje – lze jej však vymezit negativně, tj. definovat
situace, které „společensky efektivní“ zcela jistě nejsou. Tento přístup jsme zvolili v této
studii, abychom mohli železniční dopravní síť posoudit z pohledu státu, a tedy vyslovit závěry
směrem ke konceptům dopravní politiky.
Při komparaci dopravních systémů a posuzování ekonomické i společenské efektivnosti
železniční dopravy v rámci těchto systémů mohou být brány do úvahy nejen vlastní náklady
infrastruktury a provozu, ale i náklady externí. V rámci komparativních studií to znamená
posoudit, nakolik jednotlivé dopravní módy zatěžují třetí subjekty negativními extarnalitami.
K těmto nákladům bývají řazeny především emise, hluk, vibrace, dopravní nehody, zábor
půdy, kongesce a mnohé další, více či méně obtížně vyčíslitelné (systematický přehled
a metody měření a komparace viz např. Quinet – Vickerman 2004, s. 134-146, Nash et al.
2002, nebo Hall 1998).
Vyčíslení externích nákladů dopravy je metodicky velmi komplikované a jednotlivé analýzy
se v odhadech běžně liší až o řád (viz Kutáček 2005). Pro Evropskou unii existuje odhad
celkových externích nákladů od cca 4 % HDP (ECMT 1998) až po 7,8 % HDP (INFRAS
2000). Vickerman (2004) uvádí, že v evropských státech hodnota těchto externalit představuje
ekvivalent 4,6 % HDP a podle jiných autorů (Peirson et al. 1995, Mauch – Rothengatter
1995) tyto hodnoty kolísají mezi 3 a 10 %, přičemž v méně rozvinutých státech jsou spíše
vyšší. Ke stejnému číslu jako R. Vickerman dospívají i Y. Hayashi, K. Button a P. Nijkamp
(1999), neboť podle nich dosahují ročně externí náklady všech druhů dopravy
v 17 evropských státech (EU-15, Norsko a Švýcarsko) dohromady částky asi 270 mld. ECU,
což odpovídá 4,6 % HDP. Pro Českou republiku se odhady pohybují od 4,25 % HDP (CDV
2004) do 9,60 % HDP (INFRAS 2002).
Vzhledem k tomu, že železniční doprava se na těchto externích nákladech podílí zcela
marginálně (v řádu několika málo zlomků procenta HDP), je tato koncepce klíčovým
argumentem pro zastánce revitalizace železniční dopravy. Přestože jsou tyto statistiky výrazně
zkresleny velmi nízkým podílem železnice na celkových přepravních službách, je třeba brát
existenci negativních externalit v úvahu právě i v souvislosti s analýzou a komparací
železniční dopravní sítě a analyzovat jejich ekonomickou a společenskou relevanci a možnosti
jejich internalizace. Ke konceptům determinujícím společensky efektivní provoz řadíme: (i)
bezpečnost provozu, (ii) emisní zátěž provozu, (iii) zábor půdy a (vi) jednotkovou
energetickou náročnost provozu. Na základě analýzy železniční dopravy podle těchto
konceptů (kritérií) v konkrétních podmínkách potom lze provádět komparaci dopravních
systémů v jednotlivých zemích a navrhnout strategii dopravní politiky ve vztahu k železnici.
1.2.1 Bezpečnost provozu
Jedním z hlavních externích nákladů dopravy jsou dopravní nehody, jež tvoří více než 50 %
celkových externích nákladů (Kutáček 2005). Na silnicích zemí Evropské unie bylo např.
v roce 2000 usmrceno 41 018 osob ve srovnání s usmrcením 92 železničních pasažérů (Quinet
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– Vickerman 2004, s. 141). Železniční doprava se v této souvislosti jeví jako mimořádně
bezpečná, odhad pro EU vyčísluje náklady dopravních nehod na železnici na 0,2 – 4,6 %
externích nákladů dopravních nehod na silnicích (ECMT 1998); rekord bezpečnosti provozu
drží zřejmě první generace japonských vysokorychlostních vlaků typu Hikari, které mezi lety
1964–1992 přepravily 3 miliardy cestujících bez vážného zranění, přičemž ekvivalent silniční
dopravy odpovídal cca 2 000 usmrcených při nehodách (Lowe 1994, s. 6).
Toto pojetí však může obsahovat výrazná zkreslení: např. Kutáček (2005, s. 48) uvádí pro
Českou republiku (pro rok 2004) cca 1 400 usmrcených osob při autonehodách a jen
8 usmrcených při nehodách na železnici. Při přepočítání těchto statistik na dopravní výkon
(tzn. podle počtu přepravených osob na silnici a na železnici), dojdeme k přepočtenému
ukazateli cca 800 potenciálně usmrcených na železnici. A pokud ještě vezmeme v úvahu, že
smrtelné úrazy na železničních přejezdech se započítávají k tíži silniční dopravy nikoli
železniční (která je však z podstaty generuje), je zřejmé, že dopravní nehody na železnici
nemůžeme zcela marginalizovat 4. Pro mnohé země (zejména pro celou východní Evropu)
přitom platí, že bezpečnost provozu na silnicích má obrovské rezervy (Gerondeau 1997) –
tzn. při vynaložení určitých prostředků na represi a prevenci dopravních nehod by mohly být
náklady nehodovosti na silnicích výrazně sníženy 5. V této souvislosti je zajímavá studie (Tay
2002, s. 494 a n.) aplikující princip vězňova dilematu na trade off mezi aktivní a pasivní
bezpečností automobilové dopravy a odkrývající novou dimenzi a možnosti státní politiky
bezpečnosti provozu. Ve srovnání s investicemi nutnými pro převedení části dopravního
výkonu ze silnic na železnici by to mohlo být poměrně efektivní řešení. Výraznějšího snížení
nehodovosti na silnicích lze tedy dosáhnout převedením dopravy na železnici nikoli plošně,
ale jen v segmentech s velmi vysokou hustotou dopravy.
1.2.2 Emisní zátěž provozu
Dalším významným externím nákladem je znečištění ovzduší exhalacemi. Současná strategie
revitalizace železnic v Evropě vychází z předpokladu, že železnice je schopná přepravit
srovnatelný objem zboží a počet osob s výrazně nižšími emisemi než doprava silniční nebo
letecká (European Commission 2001). Nejvýznamnějším segmentem tohoto srovnání je
poměření emisní zátěže kamionové dopravy zboží a individuální silniční dopravy osob na
krátké a střední vzdálenosti: emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého vyprodukované na jeden
tunokilometr železnicí jsou odhadovány na 33 % ve srovnání s kamionovou dopravou, u emisí
oxidu uhličitého a ostatních organických sloučenin a mikročástic je to jen 10 – 12 % (Lowe
1994, s. 11).
Úskalím různých komparativních studií o emisní zátěži je to, že mnohdy vycházejí ze statu
quo podílu jednotlivých modů dopravy na přepravě zboží a osob, aniž by však tento poměr
reflektovaly: např. studie Centra dopravního výzkumu kvantifikovala objem externích
nákladů železniční dopravy v ČR na 3,4 % celkových externích nákladů dopravy (viz Kutáček
2005, s. 47), což však nic nevypovídá o tom, nakolik ekologicky efektivní by bylo zvýšení
podílu přepravy po železnici. Tato studie navíc neuvažovala ekologickou zátěž elektrické
trakce, přitom právě elektrifikované tratě vykazují největší přepravní výkony. Výroba
elektřiny však zatěžuje životní prostředí velkým množstvím emisí a je stále založena
4

Počet nehod na železničních přejezdech v ČR několik posledních let roste: například v roce 2002 si 235 nehod
vyžádalo 24 lidských životů, o tři roky později se stalo 274 nehod, při kterých zemřelo 53 lidí (podle
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/5530E0E6-4F63-4554-B561-979BEFF4CFAA/0/Nehodyna prejezdech.rtf).
5
C. Gerondeau v té souvislosti uvádí jako exemplární příklad snížení počtu smrtelných nehod na silnicích
v Maďarsku mezi lety 1992 a 1993 o celých 21 % při nezměněném objemu přepravy (Gerondeau 1997, s. xxvi).
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především na spotřebě neobnovitelných zdrojů a nebo na z ekologického pohledu stále
diskutabilní jaderné energii; např. elektrická energie spotřebovaná na německé železnici (DB)
je vyrobena ze 14,1 % spalováním hnědého uhlí, z 34,7 % černého uhlí, z 15,1 % plynu,
z 24,2 % z jaderné energie, a z 11,9 % z obnovitelných zdrojů (www.db/de/db-mobil).
Technické řešení železniční dopravy je navíc založeno na přepravě relativně vysoké mrtvé
váhy: železniční vozy jsou podstatně těžší než silniční vozidla. Z uvedeného je zřejmé, že
železniční doprava může být ekologicky efektivnější pouze v případě dostatečného vytížení;
jak uvádí např. Peltrám (2005, s. 71), optimální přepravní výkony z hlediska emisní zátěže je
třeba odvozovat od mezních přepravních objemů. S tímto konceptem úzce souvisí výše
popsaný efekt úspor z hustoty dopravy – tzn. čím vyšší bude hustota dopravy v dané dopravní
relaci, tím vyšší lze očekávat efekt ze snížení měrné emisní zátěže. Naopak v souvislosti se
síťovým efektem lze dovodit, že rozvětvení sítě vede ke snížení hustoty dopravy na větvích,
a tím ke snížení ekologické konkurenční výhody železnice oproti silniční dopravě, tedy: pro
dopravu několika desítek tun zboží a několika desítek cestujících bude vždy ekologicky
příznivější silniční doprava.
1.2.3 Zábor půdy
Technické řešení železnice umožňuje po dvoukolejné trati přepravit v hodinovém výkonu
zhruba tolik osob jako šestnáctiproudá dálnice; jedno z nejvytíženějších světových letišť –
O´Hare Airport v Chicagu – odbavilo v 90. letech kolem 60 milionů pasažérů ročně, přičemž
jedno z pařížských nádraží – Gare du Saint Lazare – zvládlo 150 milionů; standardní velké
letiště přitom zabere plochu zhruba jako 500 km vysokorychlostní železniční tratě (Lowe
1994, s. 7). Toto jsou klasické učebnicové příklady, je však obtížné a sporné aplikovat je
obecně. Správným metodickým přístupem by byla analýza nákladů obětované příležitosti; to
je však mimořádně problematické, neboť neexistuje srovnatelná datová základna nákladů
použití jednotlivých módů dopravy (Hibbs 2003, s. 134). Přesto lze z logiky věci dovodit, že
rozhodujícím kritériem bude tržní cena zabrané půdy ve vztahu ke schopnosti tento prvotní
náklad splácet z výnosů provozu. 6 Toto kritérium v sobě zahrnuje i princip úspor z rozsahu a
hustoty dopravy, jak bylo popsáno výše, a v tomto pojetí by mělo být zohledňováno při
poskytování veřejné podpory. Opět lze dovodit, že alternativní náklady spojené se záborem
půdy budou růst v souvislosti se síťovým efektem a klesat s efektem hustoty dopravy.
1.2.4 Jednotková energetická náročnost provozu
Tento koncept je vysloveně mimoekonomický, neboť v ekonomickém pojetí je energetická
náročnost dopravy obsažena v provozních nákladech, a vstupuje tak do standardního
vyhodnocení efektivity provozu. Zvláštní zřetel na energetickou náročnost je vyvolán
především strategickými a politickými faktory spojenými se závislostí na ropě importované
z politicky nestabilních oblastí. Na rozdíl od automobilové nebo letecké dopravy může
železnice kromě dieselové trakce využít i trakci elektrickou, založenou na tradičním
a v Evropě stále dostupném uhlí, nebo na jaderné energii, či velmi ekologické energii vodní;
např. pro USA existují odhady, že převedení 5 % osobní automobilové dopravy z dálnic na
elektrifikované železnice by snížilo dovoz ropy z Perského zálivu o 17 % (Lowe 1994, s. 11).
Obrovské rezervy má ovšem silniční doprava sama: zdokonalení technologií spalovacích
motorů a daňové zvýhodnění těchto inovací nebo snížení maximální povolené rychlosti na
6

Jak upozorňuje např. Hibbs (2003, s. 134), řada britských železnic založených na sklonku 19. století nebyla
schopna za celou dobu své existence náklady spojené s výkupem pozemků pokrýt – nemluvě o nákladech na
infrastrukturu a nákladech provozních.
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silnicích a dálnicích přináší významné úspory energie (Gerondeau 1997, s. xxiii), které
mohou být vzhledem k podílu silniční dopravy na celkovém objemu přepravy daleko
významnější.
Chceme-li toto kritérium postavit apoliticky (tzn. vyloučit vliv země původu energie na
rozhodování), zůstane nám k posouzení objem negativních externalit v podobě znečištění
životního prostředí stejně jako u emisní zátěže provozu. Rozhodujícím kritériem pro
strategickou volbu mezi veřejnou podporou železniční či silniční dopravy je tedy opět princip
úspor z hustoty dopravy.

1.3 Komparativní výhody železniční dopravy
V této kapitole podrobněji rozebereme podstatu mimoekonomických kritérií. Analýzou
komparativních výhod železniční dopravy vzhledem k ostatním módům vymezíme schéma
rozhodování státu o cílené podpoře jednotlivých dopravních módů, zejména tedy železnice.
V kontextu ekonomických kritérií (především kritéria úspor z hustoty dopravy) můžeme
stanovit základní mantinely rozhodování o dopravní politice státu. Na podporu železniční
dopravy bývají nejčastěji uváděny argumenty zdůrazňující její environmentální a sociální
příznivost a dále koncept trvale udržitelné dopravy.
1.3.1 Environmentální aspekty
Obecně je dnes možné považovat dopravu za významného tvůrce environmentálních
problémů. V evropském kontextu závažnost této skutečnosti komentuje R. Vickerman (1998),
který vychází z teze, že růst poptávky po dopravě je úzce svázán s tempem růstu
hospodářského výkonu (s růstem HDP). Tímto vztahem se blíže zabývá také článek M. R.
Tighta, P. Delle Siteho a O. Meyer-Rühleho (2004), v němž autoři mimo jiné odkrývají, že
tato vazba je velmi těsná nejen v Evropě (viz Graf 1.1), ale i v jiných oblastech světa.
R. Vickerman (1998) proto dochází k závěru, že je zřejmé, že v důsledku ekonomického
růstu spojeného s pokračující integrací EU dojde i ke zvýšení poptávky po dopravě, což ve
svém důsledku v Evropě zintenzívní environmentální problémy generované dopravou.
Samotný odhad vlastních externích efektů dopravy je velmi komplikovaný, přesto
se o něj pokouší řada studií. Dokument European Commission (2001) např. uvádí, že v roce
1998 byla silniční doprava v EU-15 zodpovědná za více než čtvrtinu (28 %) celkových emisí
CO2. Pokud se nezmění aktuální trendy vývoje dopravního trhu, očekává se do roku 2010
vzrůst množství dopravou emitovaných emisí CO2 na 1,1 mld. tun, což ve srovnání s rokem
1990 přestavuje nárůst asi o 50 % (739 mil. tun). Závažná přitom je i skutečnost, že podle
odhadů citovaných v tomto dokumentu je ze všech dostupných druhů dopravy hlavním
zdrojem emisí CO2 právě silniční doprava, protože produkuje asi 80 % celkového množství
emisí tohoto plynu připisovaných dopravě.
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Graf 1.1 Růst výkonů osobní a nákladní dopravy a růst HDP 7 v EU-25 mezi roky 1995
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Podle Rodrigue et al. (2006) samotná silniční doprava v rozvinutých zemích zodpovídá
průměrně za spotřebu 85 % energie spotřebované dopravou 8, podobné odhady uvádí např.
také. J. Brinke (1999), R. Vickerman (1998) píše, že doprava spotřebovává ve vyspělých
industrializovaných zemích asi 30 % veškeré produkované energie (z toho asi 80 % jde na
úkor silniční dopravy) a generuje asi 22 % CO2, 78 % CO, 60 % oxidů dusíku a většinu
těkavých organických směsí a pevných částic. Pokusy vyčíslit tyto externality ve finančních
termínech jsou však obtížné.
Vzhledem k tomu, že charakteristickým rysem silniční dopravy jsou kongesce, je nutné uvést,
že spotřeba paliva, a tím i exhalace škodlivých emisí a celkově tedy i úroveň znečištění
ovzduší narůstá s klesající rychlostí silniční dopravy. Např. studie S. Crawacka (1993)
ukázala, že emise oxidu uhelnatého (CO) a těkavých organických látek jsou v případě
osobních aut vybavených katalyzátorem při městském provozu rychlostí 20 km/h o 100 %
vyšší než při rychlosti 40 km/h, podobně se asi o 50 % zvyšují také emise oxidů dusíku
(NOx). Na základě výše uvedených údajů odhadl W. Brown (1994), že jen v Anglii a Walesu
umírá ročně na následky emisí výfukových plynů navíc asi 10 tisíc osob.
Většina výše citovaných autorů se také shoduje v tom, že negativní externality nejsou
rovnoměrně rozloženy mezi jednotlivé módy dopravy. Za energeticky nejnáročnější a tudíž za
největšího přispěvatele k výši externích nákladů bývá obvykle považována silniční doprava,
zatímco hodnocení hromadné dopravy jak železniční tak i autobusové vychází ve srovnání
s ní lépe. Výjimkou v rámci pozitivního hodnocení hromadné dopravy je pouze doprava
letecká. Toto konstatování dokládají údaji týkajícími se srovnání energetické efektivity
jednotlivých druhů dopravy D. Pinder a J. Edwards (1998), kteří konkrétní hodnoty
prezentované v Tabulce 1.1 přebírají od J. Farringtona (1992). Ze srovnání energetické
náročnosti železniční a autobusové dopravy nejlépe vyznívá význam úspor z hustoty dopravy
pro environmentální kritéria. Důležitým poznatkem je také to, že z environmentálního
7

HDP v konstantních cenách z roku 1995
Naproti energeticky nejefektivnějším druhem dopravy je podle J. P. Rodriguea et al. (2006) doprava námořní –
její výkon sice v globálním měřítku představuje asi 70 % všech tkm, nicméně spotřebovává jen 3 až 5 % energie.
8
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hlediska nestojí komparativní výhoda mezi železniční a silniční dopravou, ale mezi dopravou
individuální a hromadnou. Teprve v druhém řádu je možné posuzovat výhody železnice nad
ostatními módy – a zde právě se projevuje efekt hustoty dopravy.
Tabulka 1.1 Energetická efektivita druhů osobní dopravy
Druh dopravy

Počet
přepravovaných
osob

Auto (benzín)
- 1,4 litru a méně
- 2,0 litru a více
Auto (diesel)
- 1,4 litru a méně
- 2,0 litru a více
Vlak
- InterCity 9
- InterCity 10
- elektrický
příměstský
Autobus
- double-decker
- dálkový
Letadlo
- Boeing 737
Zdroj: Farrington 1992

Obsazenost
%

Energie využitá na jeden oskm při:
vlevo uvedené
plné obsazenosti
obsazenosti
(100 %)
MJ
MJ

1,5
1,5

30
30

1,73
3,08

0,65
1,15

1,5
1,5

30
30

1,50
2,44

0,56
0,91

289
294

60
60

0,65
0,59

0,38
0,35

180

60

0,48

0,26

25
30

33
65

0,52
0,38

0,17
0,25

100

60

2,42

1,45

1.3.2 Sociální aspekty
V souvislosti s komparativní výhodou železniční dopravy bývá často zmiňována také sociální
příznivost železnice. V této souvislosti bývají srovnávány především následující vlastnosti
jednotlivých druhů dopravy:
 nehodovost spojená se značným množstvím materiálních škod a škod na lidském zdraví
a životech;
 kongesce vyvolávající časové ztráty, prodlevy v dodávce zboží a zvyšující též
energetickou náročnost jednotlivých druhů dopravy;
 další výše nezmíněné a blíže neidentifikované rušení a obtěžování (např. tvorba bariér
oddělujících jednotlivé funkčně související prostory, narušení estetické hodnoty místa,
hlukové emise apod.);
 dostupnost pro různé skupiny obyvatelstva (téma hromadné dopravy jakožto veřejné
služby garantující úroveň mobility pro všechny obyvatele).
Nehodovost
Často diskutované je zejména téma bezpečnosti v dopravě. Za sociální důsledek dopravních
nehod se zpravidla považuje ztráta výkonu společnosti. Vyjádření s tím spojených finančních
nákladů je obtížné, neboť jednak se teoretická statistická hodnota lidského života v různých
státech Evropy výrazně odlišuje, a jednak se tyto odhady opírají převážně pouze o ztrátu
osobních výdělků a širší externí sociální náklady – jako např. náklady lékařské péče
a rehabilitace, sociální a emocionální postižení obětí apod. – bývají zpravidla při výpočtech
9

elektrická jednotka, 200 km/h
dieselová jednotka, 200 km/h

10
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zanedbávány (Jones-Lee – Loomes 1995). Srovnání počtu zemřelých při dopravních nehodách
v silniční a železniční dopravě v EU-25 po roce 2000 umožňuje Tabulka 1.2. Ze tří poslední
sloupců této tabulky vyplývá relativně větší bezpečnost železnic.
Tabulka 1.2 Dopravní nehody v EU-25
2000

2001

2003
na 1 mil. na 100 mil.
celkem celkem celkem celkem
obyv.
oskm
52 489 50 396 49 738 46 719
103,0
105,1

Počet zemřelých
silniční doprava
při dopravních
železniční
149
86
nehodách
doprava
Počet dopravních
nehod celkem,
silniční doprava
1 417,6 1 415,6
při nichž došlo
ke zranění člověka
(v tis.)
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005

2002

156

116

0,3

3,4

-

-

-

-

Podle D. Halla (1998) představují silniční nehody ohromné plýtvání lidskými
a ekonomickými zdroji, přičemž nejde jen o počet obětí, ale také o jejich strukturu. Přes
velkou variabilitu nehodovosti platí, že:
 velká část vážných nehod se děje ve městech; bylo odhadnuto, že v zastavěných územích
je míra nehodovosti asi třikrát vyšší než na jiných místech;
 při silničních dopravních nehodách jsou daleko častěji postiženy ty skupiny osob, které
výhody individuální automobilové dopravy využívají nejméně (tj. děti a dospívající, starší
osoby a též příjmově slabé skupiny, viz Erskine 1996); zvláště zranitelní jsou zejména
chodci a cyklisté.
Otázkou ovšem zůstává, nakolik může „bezpečná“ železniční doprava nahradit
„nebezpečnou“ dopravu silniční a jaký by byl dopad na bezpečnost provozu a s tím
související negativní externality. Agregované statistky dopravních nehod nevypovídají např.
o podílu těžkých kamionů na nehodách a jejich vliv na negativní externality s tím spojené je
zpravidla výrazně nadhodnocován (Gerondeau 1997, s. 287). Investice spojené s převodem
části dopravní zátěže ze silnic na železnice by tak zřejmě přinesly jen marginální efekt na
bezpečnost provozu, zatímco několikanásobně nižší investice do represe a prevence
bezpečnosti provozu a zkvalitnění silniční infrastruktury mohou přinést zlepšení v řádu
desítek procent. Z výše řečeného plyne, že železnice může mít komparativní výhodu (tzn.
přinést adekvátní snížení počtu dopravních nehod ve srovnání s investovanými prostředky)
jen v segmentech s vysokou hustotou dopravy.
Kongesce
Kongesce jsou také tématem, který se často objevuje v dopravně-geografické literatuře.
Například J. Whitelegg (1992) je chápe především jako zdroj nepříznivých ekonomických
efektů a také jako skutečnost snižující kvalitu života mnoha obyvatel sídel a účastníků
dopravního provozu. Problematiku kongescí v prostředí měst řeší také Herbert – Thomes
(1997). Problém vnímá jako závažný také Evropské unie, protože podle
oficiálních dokumentů (např. European Commission 2001) ohrožuje její ekonomickou
konkurenceschopnost – kongesce v centrálních územích unie totiž posilují izolaci odlehlých
regionů prostřednictvím oslabení jejich spojení s hlavními trhy. Dochází tak vlastně
k narušení regionální soudržnosti (koheze) evropského území. Vedle tohoto obecného vlivu
zvyšují všechna kongescemi generovaná zpoždění energetickou náročnost dopravy zvýšením
spotřeby o cca 1,9 mld. litrů paliva ročně (cca 6 % celkové roční spotřeby paliva v EU-15).
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Na základě toho se odhaduje, že externí náklady kongescí v silniční dopravě představují asi
0,5 % HDP EU, a pokud nedojde ke změně trendů, dosáhne tato suma v roce 2010 přibližně
1 % HDP ES (80 mld. EUR). Jiné studie ovšem docházejí k závěru, že náklady kongescí jsou
daleko nižší (Gerondeau 1997) – v každém případě je velmi obtížné tyto náklady
kvantifikovat.
Podle dokumentu European Commission (2001) byla Evropa v průběhu 90. let 20. století
zasažena kongescemi v relativně velkém rozsahu. Přestože kongesce postihují hlavně města
a městské regiony, lze se s nimi snadno setkat i v případě trans-evropských dopravních sítí:
 cca 7 500 km silnic (10 % sítě) je denně postiženo dopravními zácpami;
 asi 16 000 km železnic (20 % sítě) je klasifikováno jako problémová, úzká místa zatížená
kongescemi a limitující propustnost systému;
 na 16 největších letištích zemí ES je u více než 30 % letů zaznamenáno zpoždění větší
než čtvrt hodiny.
Ve vztahu ke kritériu úspor z hustoty dopravy zde dochází k zajímavému paradoxu: tam, kde
by železnice mohly mít potenciálně nejvyšší konkurenční výhodu (tj. na trasách s nejvyšší
hustotou a intenzitou dopravy), jsou z důvodu technologie dopravní cesty a organizace
provozu postiženy kongescemi stejně jako silniční doprava.
Zábor půdy
Výstavba velkých dopravních projektů v městském prostředí může způsobovat dočasné anebo
dokonce stálé rušení života místních komunit, a to prostřednictvím vizuálního narušení,
zhoršením místních atmosférických podmínek, zvýšením hladiny hluku a fyzickým
rozdělením (Hall 1998). Další zhoršení sociálních a ekonomických podmínek může být
spojeno s demolicemi obytných domů a existujících obchodních zařízení. Rostoucí podíl
městských ploch „obětovaných“ silniční dopravě (mezi roky 1970 a 2000 bylo v zemích EU15 každý den pokryto novými silnicemi zhruba 10 ha plochy) snižuje environmentální kvalitu
prostředí a bariérový efekt nových silnic může fyzicky rozdělit existující komunity a omezit
příležitosti k pěšímu pohybu po městě (viz European Commission 2001). Rozsáhlé dopravní
stavby tak mohou být v dnešní době chápány jako prvek, který redukuje osobní svobodu –
proto není překvapivé, že vedení nových dopravních cest se často stává symbolickým místem
střetu mezi názorově různě orientovanými uskupeními (Bryant 1996).
V centrálních oblastech měst není za zábor ploch zodpovědná pouze silniční doprava.
Významným konzumentem prostoru je i železnice, která má v těchto místech – vzhledem
k době svého vzniku v druhé polovině 19. století – lokalizovány nejen osobní nádraží, ale
často i nákladní stanice a vlastní provozní zázemí (lokomotivní a vozová depa, opravny
apod.). Při záboru půdy (prostoru) se železniční doprava dostává do konkurenčního postavení
s ostatními módy dopravy a relativní oběť spojená se záborem musí být poměřována s přínosy
těchto jednotlivých módů. Konkurenční výhoda železnice se v této souvislosti může projevit
právě opět v souvislosti s úsporami z hustoty dopravy, tzn. pokud dokáže nabídnout vyšší
kapacitu přepravy při nižších nárocích na zábor prostoru než ostatní módy.
1.3.3 Trvalá udržitelnost dopravy
Externality produkované dopravou mají i zajímavý efekt fiskální. Studie kalkulující finanční
rozměr negativních externalit silniční dopravy Delucchi (1997) a Murphy – Delucchi (1998)
docházejí k závěru, že daně a jiné poplatky spojené se silniční dopravou pokrývají
v konkrétním případě USA pouze asi 25 % celkových nákladů, v nich je obsažena i cena
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spojená se znečištěním vzduchu a vody a s hlukovými emisemi, cena za životy a zdraví
zmařené při nehodách a také náklady spojené se změnou využití pozemků. Na základě toho je
možné vyslovit otázku, zda je stávající systém charakteristický dominancí silniční dopravy
z dlouhodobého hlediska udržitelný? Podle S. Hansonové (2000) není: řešení přitom spočívá
buď ve změně používaných dopravních technologii (uplatnění vozidel produkujících menší
množství externalit) anebo ve změně vzorců chování individuálních a podnikatelských
subjektů, které by měly být motivovány k užití environmentálně a fiskálně příznivější
varianty dopravy (tj. dopravy vodní a železniční). Změna chování daných subjektů je možná
dvěma způsoby (Hanson 2000):
 uplatněním tržních sil, zejména cestou zvýšení poplatků za využití silnic, vyššího zdanění
paliv apod.;
 zpřísněním regulačních mechanismů, např. zákaz jízdy aut v určitých časech nebo
místech, zavedení přídělového systému na benzín apod.
Ještě vyhraněnější názor na současnou neudržitelnost dopravního trhu nabízí J. P. Rodrigue
et al. (2006), podle něhož lze současnou situaci nahlížet jako krizovou. Jako příčinu tohoto
stavu Rodrigue chápe existenci dvojí závislosti: všechny moderní druhy dopravy jsou závislé
na omezených zdrojích fosilních paliv a mezi druhy dopravy přitom značného stupně
dominance dosahuje obor, který je největším spotřebitelem těchto paliv (silniční doprava)
a současně nejrychleji rostoucím druhem dopravy je též energeticky velmi náročná doprava
letecká.
Jako reálná varianta alespoň pro některé typy přeprav v osobní i nákladní dopravě se proto
logicky nabízí železnice, která má v případě využití úspor z hustoty dopravy potenciál na
jedné straně redukovat množství produkovaných externalit (a tím přispět k vyšší udržitelnosti
stávajícího dopravního systému) a na druhé straně alespoň v některých segmentech vyhovět
i náročným požadavkům na kvalitu služeb. Míra, do které se toto může železnicím podařit,
závisí z hlediska fiskálního efektu na reálném vyčíslení nákladů spojených s externalitami.
Faktem je, že zatímco železnice nejsou v Evropě dlouhodobě schopné generovat zisk a jsou
z veřejných rozpočtů dotovány, silniční doprava nejen že je obecně zisková, ale ještě je skrze
zdanění významným zdrojem příjmů veřejných rozpočtů. Rozdíl mezi příjmy ze zdanění
silniční dopravy a veřejnými výdaji do tohoto módu je pro 17 západoevropských zemí 11
odhadován na více než 100 miliard euro (Gerondeau 1997, s. 354 a n.). Omezit negativní
externality v adekvátním poměru k nutným veřejným výdajům se proto může železnici
podařit opět jen v segmentech s velmi vysokou hustotou dopravy, kde jsou rovněž generovány
významné negativní externality..
1.3.4 Tržní segmenty železniční dopravy s konkurenčním potenciálem
Na základě analýzy železniční dopravy pomocí ekonomických i společenských kritérií
můžeme za tržní segmenty s potenciálem uplatnění železniční dopravy považovat:
 vysokorychlostní osobní železniční dopravu pro spojení velkých měst a aglomerací na
vzdálenosti do 500 až 700 km včetně návazností na leteckou dopravu;
 konvenční osobní železniční dopravu pro spojení velkých měst a aglomerací
na vzdálenosti do 300 km včetně návazností na leteckou dopravu (viz též Tabulky 1.3
a 1.4);
 městskou a příměstskou železniční dopravu v aglomeracích;

11

Kalkulace pro rok 1995 zahrnuje EU-15 spolu s Norskem a Švýcarskem.
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noční vlaky, autovlaky a jiné speciální nabídky v dálkové a sezónní osobní dopravě
(koncept tzv. „nočního skoku“);
přepravu hromadných substrátů (např. papír, dřevo, obilí, uhlí, chemikálie) a některých
jiných nákladů (kovové výrobky, ocel apod.) na vybraných trasách charakteristických
velkou vzdáleností;
širší zapojení železnic do systémů nákladní intermodální a kontejnerové dopravy (systémy
„roll on – roll off“, „piggy back trains“, „truck trains“ apod.) zejména v návaznosti na
námořní dopravu.

Tabulka 1.3 Poměr mezi železnicí a nejrychlejším druhem dopravy na vybraných
vzdálenostech
Vlak
Letadlo
Osobní auto
Autobus
Nejrychlejší druh dopravy
ku železnici
Zdroj: European Commission 2002a

Průměrná rychlost daného druhu dopravy na vzdálenost (v km/h)
0 - 300 km
300 - 600 km
600 - 900 km
900 a více km
62
71
64
73
55
109
180
342
75
82
83
83
49
59
65
70
1 : 1,2

1 : 1,5

1 : 2,8

1 : 4,7

Tabulka 1.4 Průměrná denní frekvence počtu spojů na vybraných vzdálenostech
Vlak (pracovní den)
Vlak (víkend)
Letadlo
Autobus
Zdroj: European Commission 2002a

Průměrná denní frekvence počtu spojů na vzdálenost
0 - 300 km
300 - 600 km
600 - 900 km
900 a více km
20,0
14,6
11,4
9,3
16,6
13,9
10,6
8,5
4,5
6,6
8,1
5,6
2,4
1,9
1,2
0,7

Tyto závěry potvrzují např. také studie Rodrigue et al. (2006), Bruyelle – Thomas (1994),
Tight – Delle Site – Meyer-Rühle (2004) a Mager (2001). Je však zřejmé, že konkurenční
potenciál železnice není obecně platný, že velmi záleží na místních podmínkách, a že
společenská efektivnost železniční dopravy nemůže být posuzována odděleně od
ekonomických kritérií.

1.4 Pojetí konkurence v železniční dopravě
Hovoříme-li o „konkurenčním potenciálu“ železnice, je třeba podrobněji vysvětlit princip
konkurence v železniční dopravě a definovat základní podoby konkurence. V této části
problematiku konkurence rozebereme: (i) jako proces, který utvářel železniční síť, (ii) jako
stav trhu dopravních služeb a (iii) jako nástroj dopravní politiky státu.
Konkurence na trhu a o trh
Pro ekonomickou analýzu železniční dopravy je klíčové, zda ji posuzujeme jako síťový
monopol – tzn. infrastruktura je institucionální součástí železničního provozu a je součástí
fixních nákladů dopravce – nebo jako dopravní služby poskytované jednotlivými dopravci na
institucionálně oddělené infrastruktuře. Konkurence na trhu existuje v případě privátních
dopravců používajících svoji vlastní dopravní cestu; předmětem konkurence je poskytování
přepravních služeb po této cestě v soutěži s přepravou jiného dopravce po jeho vlastní cestě.
Konkurence o trh vzniká v situaci, kdy jsou dopravci vlastnicky odděleni od dopravní cesty
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a soutěží ex ante o možnost poskytovat přepravní službu v určitém segmentu sítě. Soutěž je
v tomto případě vedena o kapacitu cesty a nebo o státní subvenci provozu. Popisem
a analýzou principu konkurence na trhu a o trh v železniční dopravě se zabývá řada studií,
z jejichž závěrů vycházíme (např. Bamford 2001, Estache – Rus 2000, Katz – Shapiro 1985,
Preston 1994, Quinet – Vickerman 2004).
Skutečnost, zda se konkurence uplatnila při vzniku infrastruktury a s jakou intenzitou,
případně s jakými omezeními a deformacemi, je rozhodující pro tvar a ekonomické
charakteristiky železniční dopravní sítě. Nastavení podmínek a parametrů konkurence o trh je
klíčové pro optimalizaci rozdělování státních subvencí a minimalizaci nákladů odvětví
dopravy jako celku.
Inter- a intramodální konkurence
Dalším důležitým faktorem je intermodální konkurence – tzn. konkurenční prostředí na trhu
železničních dopravních služeb nebo komplexně na dopravním trhu všech módů. Pokud
posuzujeme konkurenceschopnost železničních dopravců mezi sebou navzájem (intramodální
konkurence), nehrají roli institucionální a technické parametry, neboť jsou jim vystaveni
všichni dopravci: tvar a kvalita sítě v případě, že je infrastruktura oddělená od provozu,
podmínky přidělování licencí, rozdělování subvencí, apod. Tyto charakteristiky se však
stávají hlavními determinantami intermodální konkurence: technické charakteristiky, zejména
vedení trasy a spojení destinací, přímé náklady provozu, způsob zdanění a subvencování,
systémy poplatků, regulace tarifů apod., jsou rozhodujícími parametry soutěže mezi
jednotlivými módy dopravy.
Limity konkurence
Výsledný model konkurenčního prostředí na dopravních trzích má tedy několik dimenzí. Trh
dopravních služeb je tvořen infrastrukturou každého módu v různé míře oddělenou od
dopravců, dopravci poskytují dopravní služby a konkurují si na tomto trhu, vybrané dopravce
(zejména osobní dopravy) stát dotuje (tj. hradí ztrátu vzniklou z plnění požadavku veřejné
dopravní obslužnosti) a tito dopravci o státní dotace soutěží na principu konkurence o trh
(podrobně viz Nash – Rivera-Trujillo 2004, Quinet – Vickerman 2004). Princip konkurence
o trh je však limitován kvalitou sítě, i když vzhledem k institucionálnímu oddělení dopravních
sítí od dopravců nedoléhá intermodální konkurence na dopravce v tomto případě přímo. Je
úkolem státu, aby nastavil pro konkurenci o trh takové podmínky, které intermodální
konkurenci umožní v požadované míře – tato „požadovaná míra“ je limitována především
ekonomickými kritérii (viz subkapitola 1.1), stát však rozhoduje více či méně i na základě
kritérií společenských (viz subkapitoly 1.2). Stát tedy musí určit limity intermodální
konkurence a v podstatě rozhodnout o míře ekonomické a společenské (ne)efektivnosti
poskytovaných služeb jednotlivými dopravními módy. Význam státu zde plyne především
z jeho role vlastníka některých dopravních cest (především silnic) – odtud plyne klíčové
rozhodnutí o charakteru vlastnictví a regulace dopravní infrastruktury ostatních dopravních
módů.
Nástroj hospodářské politiky
Právě v souvislosti s rozhodováním státu se objevuje další rozměr konkurence – konkurence
jako nástroj dopravní politiky státu, tzn. prosazení efektivity poskytovaných dopravních
služeb v rámci programů revitalizace železnic. Podstatou problému je, že konkurence na trhu
jako taková není a nikdy nebyla železnicím dlouhodobě zcela vlastní (podrobně Kvizda 2005),
na rozdíl od ostatních dopravních služeb nebo služeb obecně – jak konstatují např. Campos
a Cantos (2000, s. 171): „The rail industry poses a number of specific problems ... that are
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only partially shared with other transport modes“. To znamená, že železnice je velmi
specifická i ve srovnání s ostatními módy dopravy, přičemž tato specifika jsou dána
technologií a umocněna mimoekonomickými zájmy státu. Tak jako i dříve bude stát
stanovovat pravidla této konkurence a svojí dotační politikou rozhodovat i o její intenzitě.
Z tohoto pohledu tak stojí projekty revitalizace železnic před klíčovou otázkou: jaká je cena
konkurence na železnici? Soukromí dopravci budou o provoz na jednotlivých komponentách
sítě soutěžit na základě ekonomických kritérií, kde klíčová bude velikost státní dotace. Stát
bude poskytovat tuto dotaci na základě posouzení ekonomických a společenských kritérií
a určovat tak intenzitu této konkurence a v konečném důsledku ekonomickou i společenskou
(ne)efektivnost provozu.
Podíváme-li se do historie, zjistíme, že v počátcích železničního podnikání byly dopravní
služby železnic spolu konfrontovány zpravidla na principu konkurence na trhu, tzn. každá
železniční společnost budovala vlastní dopravní infrastrukturu tak, aby vytvořila konkurenční
alternativu ostatním dopravním společnostem. Výsledkem tohoto procesu byla výstavba
paralelních drah, které v různém kontextu mohly, ale nemusely mít ekonomické opodstatnění.
Příklady takové činnosti najdeme jak v kolébce železnic ve Velké Británii (období railmanie
30. – 40. let 19. století), v severní Americe (budování konkurenčních transkontinentálních
drah spojujících atlantické a pacifické pobřeží), i v českých zemích v období rakouské
railmanie 70. let 19. století (budování konkurenčních uhelných drah i dálkových spojnic
zejména mezi Vídní a Pruskem/Saskem). Konkurence na trhu vedoucí k budování paralelních
spojnic by teoreticky mohla mít pozitivní vliv na tvar sítě, pokud by vedla k selekci tras podle
ekonomické efektivnosti – takto by (podle teorie sítí, viz např. Puffert 2002) mohla vzniknou
ekonomicky optimální dopravní síť. V realitě je však fungování tohoto mechanismu značně
komplikováno.
Zcela jinak byla formována konkurence v zemích, kde železniční dopravní síť byla budována
na základě centrálního plánu a její využívání bylo potom předmětem konkurence o trh, tzn.
železniční společnosti soutěžily v poskytování dopravních služeb v rámci existující sítě.
Infrastruktura tak byla vlastnicky oddělena od provozovatele a tvar sítě nebyl předmětem
konkurence. Toto byl způsob typický pro kontinentální Evropu a od poloviny 19. století
prakticky převládl. Tento způsob vzniku sítě by sice měl vyloučit vznik duplicitních tras
a přiblížit tvar sítě k možnostem realizace úspor z hustoty dopravy, jako každé centrální
plánování však v sobě tyto systémy nesly chyby a selhání centrálních autorit, korupci
a nadřazení krátkodobého politického zájmu nad dlouhodobý efekt ekonomický. Trasa
jednotlivých drah byla také během dlouhé doby konfrontována s hospodářským a politickým
vývojem regionu, který mnohdy vyústil ve zcela zásadní změnu podmínek, za nichž byla daná
dráha zakládána. Ani intervence státu do trasování železnic tedy vždy nezaručily vznik
„konkurenceschopné“ sítě.
Konkurenční postavení soudobé železnice je tedy velmi široký pojem, jenž má několik
rozměrů. Vzhledem ke klíčové úloze státu, kterou sehrál při budování železnic i jejich
provozování do dnešní doby, je vymezení něčeho jako „konkurenčního potenciálu“ železnic
obecně velmi obtížné.
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2. Problémy železniční dopravy v historické perspektivě
Cílem této kapitoly je ukázat a srovnat problémy železniční dopravy v minulosti a dnes.
Pomocí historické metody ukážeme podstatu historické iluze a s ní spojeného nebezpečí při
formulaci strategie soudobých reforem železnic. V první části nejprve vysvětlíme, proč je
vhodné zvolit historickou metodu a popíšeme způsob její aplikace na železniční dopravu;
v druhé části identifikujeme jednotlivé problémy železniční dopravy a vysvětlíme potíže
s touto identifikací spojené. Ve třetí části ukážeme postup řešení pro jednotlivé problémy
založený na historické metodě: na typických příkladech z historie ukážeme, jak jsou současné
problémy železnic ve skutečnosti staré a s jakým (ne)úspěchem byly již před stopadesáti lety
řešeny – a to prakticky stejnými nástroji, jaké se nabízejí dnes.

2.1 Metodický koncept
Železnice znamenala v době svého vzniku technologickou inovaci dopravních služeb, která
byla umožněna a současně umožnila dosud nevídaný rozvoj světové ekonomiky (viz např.
Cameron 1996, s. 278 a. n.). Jistě měla potenciál konkurenceschopné (a ostatním dopravním
módům silně konkurující) dopravní služby, což dokládá fakt, že se železnice od počátku
rozvíjely jako soukromé podniky, v nichž podnikatelé dravého období kapitalismu volné
soutěže tušili vysoké zisky. Poměrně záhy však rovněž vlády jednotlivých zemí vytušily
možnost zisků – zprvu finančních, později stále více politických: železnicím byl přisouzen
význam strategicko-vojenský a také význam pro rozvoj národního hospodářství.
Železniční doprava byla od počátku svého fungování provázena jevy typickými pro jakékoli
jiné soukromé podnikání: ohromné úspěchy střídala období neúspěchů a úpadku, zisky
jedněch železničních společností byly v protikladu k bankrotům společností jiných, dosud
nevídané dopravní služby byly čas od času spojeny s dosud nevídanými případy korupce,
defraudace a zločinného spolčení (viz např. Ringes 1938). Státy se proto stále více snažily
rozvoj a provoz železnic ovlivňovat, kontrolovat, později financovat a nakonec jej zcela
převzít. Význam a podstatu vztahu mezi železnicí a státem dobře vystihuje bonmot Sira
Henryho Tylera, člena britské Commission on Railways and Canals, z roku 1873: “If the
State can’t control the railways, the railways will control the State” (cit. podle Acworth 1908,
s. 509). Ve většině rozvinutých zemí se postupně stal hlavním aktérem v segmentu železniční
dopravy stát. Tento vývoj sice nebyl ve všech zemích shodný, a někde ani podobný,
protikladná byla často i doporučení ekonomů teoretiků - podobné však byly motivy pro
působení státu a jeho prostředky a velmi podobný byl výsledný model fungování železnic.
V politických i akademických kruzích můžeme dnes poměrně často narazit na názor, že
problémy železniční dopravy byly způsobeny její nacionalizací a následnými desetiletími
neefektivního managementu státních úředníků. Jako východisko z dnešní neutěšené situace
železnic se potom logicky jeví jejich privatizace a liberalizace jejich provozu. Zdá se tedy
logické postavit současnou strategii dopravní politiky na návratu k volnému trhu a tím vyřešit
to, co se dnes zpravidla souhrnně označuje jako „problémy železniční dopravy“. Mnohá
politická rozhodnutí a bohužel i odborné analýzy problémů železnic jsou ovlivněny slepou
vírou v určité předpoklady, jež jsou považovány za historicky ověřené pravdy. Na tuto iluzi
upozorňuje např. C. Gerondeau (1997, s. xxxiii a n.).
Budeme-li obezřetnější a budeme-li se chtít vyvarovat historické iluzi, musíme se ptát: jaký
byl skutečný vývoj železniční dopravy a jakou roli při tom sehrál stát? Fungovaly privátní
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železniční společnosti v době svého vzniku vždy efektivně? A můžeme očekávat, že takto
budou fungovat v době, kdy železnice již rozhodně nemá své dřívější konkurenční postavení
vzhledem k technologickému pokroku jiných módů dopravy? Je možné dosáhnout efektivní
železniční dopravy aplikací historického modelu institucionálního uspořádání? A je vůbec
možné definovat univerzální optimální institucionální model železniční dopravy?
Z histoie se lze poučit a na základě jejího poznání lze vytvářet alternativy řešení. Historii
nelze opakovat, lze však opakovat postupy řešení identických problémů se všemi klady
i negativy. Jako výchozí hypotézu jsme proto stanovili předpoklad, že současné problémy
železniční dopravy mají své kořeny již v samém počátku existence železnice a že jsou spojeny
s její podstatou, s jejími technickými a ekonomickými specifiky. Pro strategii současných
reforem a programů revitalizace železniční dopravy v Evropě z toho plyne, že tyto nemohou
být úspěšné, pokud budou založeny jen na nápravě minulých hospodářsko-politických
opatření, aniž by reflektovaly daná specifika železniční dopravy. Česká ekonomika ostatně
v nedávné historii vyzkoušela úskalí a selhání pokusů o opakovanou evoluci v rámci
transformačního procesu (viz např. Mlčoch 1997, s. 31 nebo Žídek 2006). Abychom platnost
této teze dokázali i pro specifický segment železniční dopravy, pokusili jsme se analyzovat
národohospodářské problémy železniční dopravy historickou metodou. Dříve než aplikaci
historické metody vysvětlíme, shrneme a objasníme pozitiva a negativa tří základních
metodických přístupů, které jsou v souvislosti s analýzou železniční dopravy
z národohospodářského pohledu nejčastěji aplikovány: (i) abstraktně-deduktivní metody, (ii)
metody institucionální komparace a (iii) historické metody.
2.1.1 Abstraktně-deduktivní metoda
S abstraktně-deduktivní metodou pracují v ekonomii tradičně zejména klasická, neoklasická a
nová klasická škola. Abstraktně-deduktivní metoda hledá univerzální a vždy platné
ekonomické principy nezávisle na době a místě, její závěry jsou velmi obecné, založené na
vysoké míře abstrakce a precizně nastavených (velmi abstraktních) předpokladech. To
umožňuje dobře vysvětlovat jednotlivé ekonomické jevy, mnohem hůře je však možné tuto
metodu využít zpětně, tzn. pro nastavení strategie a aplikaci dopravní politiky v konkrétním
čase a prostoru. Na složitost této aplikace upozorňují např. J. Campos a P. Cantos (2000,
s. 171), když konstatují, že železnice je velmi specifická i ve srovnání s ostatními módy
dopravy. Přitom dopravní služby jsou poměrně specifickou částí segmentu služeb a služby
jako takové mají výrazné zvláštnosti oproti obecným trhům statků. Množství specifických
vstupních podmínek potom znamená, že velmi abstraktní model může být jen obtížně použit
pro formulaci alternativ strategie dopravní politiky, pouze může vysvětlit fungování dílčího
segmentu železniční dopravy.
2.1.2 Metoda institucionální komparace
Metoda institucionální komparace se v oblasti železniční dopravy uplatňuje ve formě
kvalitativní i kvantitativní analýzy, při níž jsou srovnávány takové charakteristiky železniční
dopravy jako délka sítě, intenzita a kapacita přepravy, počet zaměstnanců, velikost fixních
nákladů, objem přepravy podle druhů zboží, kvalita přepravních služeb, environmentální
kvalita a mnohé další, a to v přepočtu, ve vzájemném srovnání a vzhledem
k makroekonomickým charakteristikám. Výstupem této metody je tedy srovnání vstupních
podmínek a výsledků v různých zemích v různém období. To je samo o sobě velmi cenné
a důležité jako zdroj informací pro analýzu železniční dopravy, stěží to však může být samo
o sobě postačující pro vysvětlení jednotlivých jevů a stanovení strategie dopravní politiky. Na
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tento problém upozorňoval např. již v roce 1908 Gustav Cohn (1908, s. 529), jenž
zjednodušující závěry institucionální komparace kritizoval již na přelomu 19. a 20. století:
„The old fashioned but still popular method of instituting comparisons between different
countries and systems, ..., is doomed to remain barren. Comparisons of this kind are apt to
leave out too many considerations, and they never get to the root of the matter.”
2.1.3 Historická metoda
Historická metoda se v ekonomii prosadila zejména v německé historické škole, jejíž zastánci
považovali ekonomické jevy za historicky a časově podmíněné a v čase se postupně měnící a
vyvíjející se (historický evolucionismus) a odmítali tedy abstraktně-deduktivní metodu
klasické školy. Podle německé historické školy probíhá ekonomický vývoj ve stádiích, která
jsou na sebe časově navázána a kdy každé další stadium je vždy důsledkem stadia
předchozího. Odtud také pramení skepse ekonomů historické školy k univerzálním
hospodářsko-politickým pravidlům; vždy je podle nich nutno volit specifické nástroje
hospodářské politiky. Pro tvorbu těchto nástrojů a porozumění ekonomice vůbec považovali
jako jediný zdroj poznání pozorování minulosti a minulého vývoje: namísto abstrakce
a dedukce stavěli na metodě empiricko-induktivní. Poznání by pak mělo pramenit
z pozorování historie. Studium historie považovali za jedinou metodu jak objasnit současný
stav. Příčiny stejných ekonomických jevů v různých obdobích nepovažovali za totožné,
podobně odmítali stejný přístup k ekonomikám v různých zemích (viz např. Hoxie 1906,
s. 568 nebo Sidgwick 1886). Spor o metodu (methodenstreit) mezi německou historickou
školou a školou rakouskou posléze vyústil v absolutní převahu ekonomických škol
založených právě na abstrakci a dedukci. V soudobé ekonomické teorii i praxi je význam
historické metody velmi okrajový a zejména v kontextu německé historické školy je tato
metoda vnímána jako zavádějící, poplatná normativní ekonomické teorii a příliš
intervencionistickému přístupu k hospodářské politice státu.
Avšak jak ukážeme i v dalším textu, byl pro fungování železnice vzhledem k její podstatě vliv
státu vždy významný a je možno říci i rozhodující, navíc je železnice díky specifické
technologii dopravní cesty velmi silně závislá na své historii (path dependence). Působení
státu na železniční dopravu nebylo jen výsledkem momentální politické vůle, ale i důsledkem
geografických faktorů (rozložení a hustota sídel, průmyslových oblastí, nalezišť surovin,
apod.), faktorů sociálně-ekonomických (tradice veřejné či soukromé infrastruktury, tzn.
dopravních cest, stupeň hospodářského rozvoje, disponibilní kapitálové zdroje, atd.) a faktorů
geopolitických (státoprávní uspořádání, vojensko-strategická situace, existence politických
hranic a jejich změny, otevřenost hranic ekonomických, apod.). Právě v této souvislosti je
třeba připomenout jedno ze základních specifik železniční dopravy – její závislost na
existující a poměrně omezující infrastruktuře, tj. na síti dopravních cest. Do struktury
a charakteristiky železniční sítě je vepsána historie všech vlivů a okolností, za nichž vznikala
– železniční doprava současnosti je proto silně ovlivňována svojí minulostí. Vzhledem k výše
řečenému o jednotlivých metodických přístupech se domníváme, že pro analýzu problémů
železniční dopravy a návrh jejich řešení je vhodné využít také historickou metodu. Na
železnice uplatnil historickou metodu např. Gustav Cohn již v roce 1872 (viz Cohn 1908)
a odkazují na ni i dnes např. E. Quinet a R. Vickerman (2004, s. 13). V této studii jsme
vycházeli z moderních konceptů historické metody tak, jak ji popisují např. C. Busha a S. P.
Harter (1980), S. Grigg (1991) nebo N. K. Denzin a Y. S. Lincoln (1998). Metodický postup
jsme založili na šesti následných krocích (podrobně Busha - Harter 1980):
1. identifikace problémů,
2. shromáždění informací v historickém kontextu,
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3.
4.
5.
6.

stanovení pracovních hypotéz o vztazích mezi problémem a historickými fakty,
rigorózní systemizace důkazů a verifikace hypotéz,
selekce a systemizace potvrzených hypotéz, formulace závěrů,
vysvětlení problémů a návrh řešení.

V této kapitole jsme postupovali tak, že jsme nejprve omezili historické období, které je
předmětem analýzy, na 19. století, tj. na dobu od vzniku první veřejné železnice 12 do období,
kdy byla prakticky dokončena stávající železniční síť a kdy se již plně projevily problémy se
železniční dopravou spojené a byly reflektovány ekonomickou teorií i hospodářskou
politikou. Dále jsme problémy železniční dopravy přesněji identifikovali a definovali jsme
pracovní hypotézy jako základní otázky, na něž hledá (nebo by měla hledat?) soudobá
hospodářská politika odpověď. K těmto otázkám jsme potom hledali odpovědi (záměrně často
protichůdné) v historických pramenech a poté jsme vyvozovali pracovní závěry. Postup práce
dokumentujeme na ukázkách a příkladech v jednotlivých podkapitolách a výsledek shrnujeme
v závěru kapitoly.

2.2 Identifikace problémů
Typická evropská železniční společnost druhé poloviny 20. století byla firma vlastněná státem
nebo s výrazným podílem státu, provozující osobní i nákladní dopravu v mateřské zemi, sama
vlastnící dopravní cestu s přilehlými pozemky, budovy, vozidla a železniční zařízení,
zaměstnávající nezanedbatelný podíl domácí pracovní síly, považovaná (a zejména sama sebe
považující) za nenahraditelnou dopravní páteř ekonomiky. Současně to byla firma vykazující
každoročně ohromnou finanční ztrátu, neefektivně řízená státními úředníky a politiky,
provozující komerční služby, po nichž stále klesala poptávka, a plnící veřejné služby,
o jejichž užitečnosti měla veřejnost stále větší pochybnosti. Zejména v porovnání s provozem
a hospodářskými výsledky železničních společností ve Spojených státech amerických bylo
stále zřejmější, že tato situace je v Evropě neudržitelná. Pod tlakem Evropské unie se od 90.
let 20. století postupně začaly k řešení problému odhodlávat i země západní a také východní
Evropy – ty kromě tlaku EU také v rámci transformace národního hospodářství (viz Žídek
2006). Jak je popsáno v dalších kapitolách, Evropská unie založila revitalizaci železnic na
principu privatizace a liberalizace železničních dopravních služeb. Dosud však není zcela
zřejmé, jakým způsobem se s problémy železniční dopravy jednotlivé země fakticky
vypořádají, a už vůbec ne s jakými náklady a s jakým výsledkem. Jak vyplývá z pracovní
hypotézy, samotná privatizace železniční dopravy – tzn. návrat do období před nacionalizací
železnic – zřejmě fundamentální problémy nevyřeší.
Chceme-li posoudit situaci železniční dopravy ve vztahu k hospodářské politice
v jednotlivých zemích, narazíme na klíčovou otázku, na níž však není snadné jednoznačně
odpovědět: jaké jsou skutečné problémy železniční dopravy? Identifikovat tyto problémy totiž
není tak snadné, jak by se zdálo: (i) mnoho z nich má arbitrární povahu. To, co je tedy v jedné
zemi popsáno jako problém, nemusí být jako problém pociťováno v zemi jiné, nebo tam
vůbec nemusí taková situace existovat (situace se navíc může lišit nejen mezi zeměmi, ale
i mezi železničními společnostmi jako takovými). Navíc je identifikace problémů spojená se
12

„Veřejnou železnicí“ je myšlena železnice poskytující dopravní služby veřejnosti bez ohledu na její
vlastnictví. Z celé studie jsou tedy vyloučeny dráhy, které sloužily pouze potřebám vlastníka, tzn. dráhy
průmyslové, montánní, polní, lesní apod. V textu se běžně pracuje s pojmem „soukromá dráha“ k označení
veřejné dráhy ve vlastnictví soukromého subjektu (zpravidla je tím myšleno, že se nejedná o velkou akciovou
společnost).
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subjektivismem v ekonomické teorii a metodologii řešení, proto se popis problémů a jejich
závažnost může dosti značně lišit podle jednotlivých autorů. Toto se týká zejména problémů,
které jsou nahlíženy makroekonomickou teorií. (ii) Problémy železnic (některé více, jiné
méně) jsou dále také důsledkem řetězce kauzálních příčin a podmínek, přičemž změna každé
z těchto podmínek mění i vyznění identifikovaného problému. Významnost problému nebo
vůbec jeho existence se tak mění v závislosti na mnohdy přehlížených okolních podmínkách.
(iii) Hledisko času je u identifikace problémů železniční dopravy velmi významné a zajímavé:
jako logické východisko by se zdál předpoklad, že železniční doprava (a vůbec odvětví
dopravních služeb) se postupně vyvíjí, zatímco základní atributy ekonomické teorie zůstávají
stále stejné. Při podrobnějším zkoumání se však jako stejně správný jeví předpoklad, že
železniční doprava je ve svých principech od roku 1825 (tzn. od zahájení provozu první
veřejné železnice) zcela neměnná, zatímco ekonomická teorie (zejména se svými
normativními soudy) prošla významnou evolucí: makroekonomie od klasického liberalismu,
přes keynesovský intervencionismus, až po neoliberalismus, v mikroekonomii bylo rozvinuto
mnoho nových a pro železniční dopravu relevantních teorií, stále více se projevuje vliv
environmentalismu atd. Identický problém se tak během doby mění podle náhledu právě
převažující ekonomické teorie; současně má ekonomická teorie tendenci nahlížet na
železniční dopravu jako na v čase proměnný systém a navrhovat řešení spočívající v návratu
k pominulému systému, kdy ještě údajný problém neexistoval. (iv) Posledním podstatným
zdrojem komplikací je omezenost ekonomické teorie: ekonomická analýza železniční dopravy
a jejích problémů vždy v určitém momentu narazí na stanovené společenské cíle a priority
hospodářské politiky a na posouzení jejich alternativních nákladů – zde už se jedná
o posouzení politických arbitrárních rozhodnutí s nezanedbatelnými sociálními, ale
i ekonomickými důsledky. Pak je potřeba se opřít o jednoznačnou formulaci hospodářsko
politického cíle a jemu podřídit identifikaci (a kvantifikaci) problému.
V současné době obvyklý přístup k řešení problémů železniční dopravy je zpravidla ad hoc,
tzn. analýza současné situace v železniční dopravě bez toho, že by byla podrobněji zkoumána
historická podstata a původ tohoto stavu, a už vůbec ne, že by byl tento stav srovnáván se
situací v minulosti. To je samo o sobě poněkud paradoxní, neboť srovnávání různých
dopravních systémů a různých zemí (tzn. institucionální komparace) je běžná. Identifikaci
problémů železnic, jejich analýzu a návrh jejich řešení v kontextu cílů hospodářské politiky
a dopady na národní ekonomiku jako celek je proto vhodné posoudit komplexněji. Tento
přístup vyplývá např. i ze studie K. J. Buttona: “Transport, however, has been a sector which
has been subjected to various forms of regulation throughout history and this in itself justifies
a more specific examination. Just why have regulations been imposed and how have they
operated? There are different ways in which transport is supplied with differing degrees of
public-sector participation in ownership” (Button 1993, s. 243).
Problémy železniční dopravy mohou tedy být identifikovány velmi různě v závislosti na tom,
zda je posuzuje ekonom-teoretik (a mezi nimi panují značné rozdíly), vláda (sledující své
vlastní ekonomické a politické cíle), železniční společnost/dopravce (a zde velmi záleží na
tom, jaká je vlastnická struktura firmy a jaký segment dopravních služeb pokrývá), zákazník
železničních společností (a opět bude velký rozdíl mezi názorem spotřebitelských svazů,
neziskových institucí a průmyslovou lobby) nebo zájmová lobby (s nepřeberným rozptylem
zájmů od ekologických sdružení až po pozemkové vlastníky a stavební a strojírenskou lobby).
V dalším textu proto vycházíme z co možná nejobecnější a tedy nejobjektivnější identifikace
problémů tak, jak ji publikovali např. J. Campos a P. Cantos (2000), K. J. Button (1993), C.
Nash (2002), E. Quinet a R. Vickerman (2004) a mnozí další, a tak jak je uchopitelná
a dohledatelná v historii.
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Současné problémy železnic, které jsou v jednotlivých zemích reflektovány hospodářskou
politikou mohou být v obecném výčtu na základě výše citovaných zdrojů identifikovány takto
(bez pořadí významnosti):
 sociální požadavky zaměstnanců (a jejich síla si je prosadit) znemožňující
restrukturalizaci železničních společností;
 provozní ztráty financované státními subvencemi a zatěžující veřejné rozpočty;
 neefektivní management;
 aktivity orientované pouze na dosažení provozních cílů (objem přepravy, počet pasažérů,
počet vypravených vaků apod.) a nikoli na cíle marketingové a komerční (objem příjmů,
zisk);
 přetrvávající převis nabídky nad poptávkou v převládajícím spektru služeb kombinovaný
s nedostatečnou nabídkou ve specifických segmentech a neadekvátní kvalitou služeb;
 zneužití monopolního postavení a problém kontroly míry konkurence;
 zajištění veřejné služby v požadované kvalitě a rozsahu;
 velmi nákladná infrastruktura a neefektivnost alokace s ní souvisejících investic a jejich
využití;
 nevyhovující intermodální a intramodální koordinace dopravních služeb;
 propojení soukromých zájmů s exekutivní mocí a korupce.
Problémům uvedeným v tomto výčtu nelze obecně přiřadit váhu, přitom právě tato váha je
rozhodující pro tvorbu strategie hospodářské politiky – natavení významnosti je však zcela
arbitrární. Pro potřeby této analýzy jsme identifikaci problémů zjednodušili na osm
specifických okruhů, které v sobě některé problémy integrují a pro něž je společné to, že takto
formulované problémy lze identifikovat i na základě dobových literárních pramenů z přelomu
19. a 20. století. S takto formulovanými problémy pak spojujeme fundamentální otázku (tzn.
stanovujeme pracovní hypotézu) na níž hledáme odpověď:
1. Management – efektivnost správy: je lepším manažerem stát nebo soukromá firma?
2. Veřejná služba – plnění cíle: zajistí plnění veřejné služby v požadované kvalitě státní nebo
privátní železnice?
3. Zisky a ztráty – efektivnost provozu: je ztrátový provoz železnic fenoménem teprve
posledních desetiletí a je skutečně spojen jen se státním vlastnictvím?
4. Partikulární zájmy – korupce: je korupce problém soukromých nebo státních železnic?
5. Intermodální konkurence: je neschopnost železnice konkurovat ostatním druhům dopravy
fenoménem teprve posledních desetiletí?
6. Intramodální konkurence: soutěžili spolu navzájem dopravci v historii? Za jakých
podmínek?
7. Státní kontrola železnic - regulace: měl by stát regulovat železnice?
8. Státní vlastnictví železnic: měl by být stát vlastníkem železnic?

2.3 Management – efektivnost správy
Je lepší manažer stát nebo soukromá firma? Již tato první otázka, zdánlivě jednoduchá
a jednoznačná, dobře ukazuje podstatu problému. Stejně jako dnes, byla i v minulosti
dopravní obslužnost území vnímána jako rozhodující faktor ekonomického rozvoje země a
blahobytu společnosti. Z tohoto pohledu je potom logický předpoklad, že ekonomický rozvoj
i růst blahobytu bude nepřímo úměrný relativním nákladům nutně vynakládaným na dopravní
služby. Protože součástí těchto nákladů je i podnikatelský zisk železničních společností
a dividendy jejich akcionářů, může se jevit jako nejefektivnější takový systém, který je o tyto
náklady očištěn, tzn. kde je stát vlastníkem a manažerem železniční dopravní společnosti
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(Dewsnup 1911, s. 177). S takovými názory bylo možné se běžně setkat po celé 19. století
a souhrnně je reprezentuje např. E. B. Biggar (1917).
V téže době narazíme i na názory, které bychom mohli interpretovat jako aplikaci teorie
byrokratické organizace: u tak velkých a vnitřně složitých institucí, jako jsou železniční
společnosti, je vzhledem k administrativním a manažerským výkonům lhostejné, zda v jejich
čele stojí manažer jmenovaný vládou (u státních společností) nebo zvolený akcionáři
(u společností privátních) – a to se všemi klady i zápory, jejichž intenzita se odvíjí spíše od
celkového institucionálního prostředí v dané zemi, než od managementu konkrétní železniční
společnosti (viz např. Clark 1908, s. 449). 13 Podobný názor sdílel např. J. A. Baťa, když
komentoval situaci československých železnic: „Slabinou (železnic) je překapitalisování,
zatížení úzkým starokapitalistickým počítáním – nepočítáním, nánosem mnoha byrokratických
zbytků minulosti a finančním chaosem“ (Baťa 1938, s. 78).
Třetí skupina názorů odpovídá soudobému neoliberálnímu pohledu: co může být horšího než
stát jako manažer? Jako příklad z 19. století můžeme uvést kanadskou státní Inter-Colonial
Railway (ICR): když v roce 1913 v důsledku hospodářského poklesu ztratila 12% příjmů,
byla schopna snížit variabilní náklady jen o 11%, zatímco soukromá Canadian Pacific
Railway byla schopna výpadek 20% příjmů kompenzovat snížením provozních nákladů
o 25,7% a udržet se v zisku (Biggar 1917, s. 170). W. M. Acworth (1908, s. 512) dával ICR za
příklad neschopného managementu a dokládal to osobní zkušeností jednoho z jejích ředitelů,
který na svůj post rezignoval „...disgusted, said it was run like a comic opera“. ICR nebyla
schopna udržet se v zisku a čerpala každoročně státní dotace v řádu milionů kanadských
dolarů, přitom srovnatelné privátní transkontinentální železnice v Kanadě dosahovaly v té
době provozních zisků. Podobně kritizuje V. S. Clark (1908, s. 426) situaci na státem řízených
drahách v Austrálii: laxní management přivodil abnormální vzrůst provozních nákladů,
přitom „...roads become overloaded with employees, and expensive and unnecessary service
is given that makes no adequate return in revenue”. Situaci, kterou o sto let později dobře
známe i z našich zeměpisných šířek, navíc komplikoval další známý fakt: železničáři tvoří
nezanedbatelnou část voličů a jsou organizováni v silném odborovém svazu. To dohromady
jim umožňuje politicky prosadit své zájmy i proti zájmu veřejnému (Clark 1908, s. 449).
Z historie však vidíme, že ani tak není třeba propadat fatalismu: během dvou velkých
železničních stávek kolem roku 1900 australští voliči podporovali vládu proti železničním
odborářům – převážil obecný zájem o bezproblémovou dopravu nad partikulárními zájmy
železničních zaměstnanců.
Shrnutí vlivu managementu na fungování železnic podává na příkladu zajímavé mezinárodní
komparace privátních severoamerických drah s drahami řízenými státem v Prusku (tzn.
typické státní dráhy na evropském kontinentu) E. R. Dewsnup (1911, s. 185): “With all the
disadvantages and defects of the privately managed American railway system, and
notwithstanding the restriction placed upon its working by federal and state governments, it
has contributed far more to national economic development than has the state system of
railways in Prussia”.
Problém efektivnosti nebo neefektivnosti státu jako manažera železniční společnosti byl
předmětem analýz a sporů od počátků veřejného železničního provozu. Přestože většina
dobových studií zdůrazňuje nevýhody a nedokonalosti státu jako manažera (od nízké
13

V této souvislosti je zajímavá Nashova a Prestonova studie (Nash – Preston 1993, s. 91-92), která analyzuje
optimální velikost dnešních železničních společností a jež v podstatě abstrahuje od jejich vlastnické struktury –
v principu dává za pravdu sto let starému poznatku Clarkovu.
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výkonnosti, přes měkké rozpočtové omezení, až po korupci a zneužití veřejných zdrojů),
přímo nebo nepřímo také potvrzují, že tyto nedokonalosti se přenášejí i do rozhodování
managementu soukromých železničních společností – a to tím silněji, čím více je železniční
provoz regulován a subvencován státem. Otázka státu jako manažera tedy musí být řešena
v kontextu politického zadání: v těch segmentech, kde je udržení ztrátového železničního
provozu (z jakéhokoli důvodu) ve „veřejném zájmu“, může být efektivněji organizováno a
řízeno státem. Historické zkušenosti nepotvrzují, že by soukromý dopravce úkolovaný a
subvencovaný státem řídil společnost o mnoho efektivněji, než stát sám. Efektivně řízené
privátní dráhy nalezneme v zemích a v dobách, kdy stát rezignoval na hospodářsko politické
cíle v oblasti dopravy, nebo v zemích, kde sama státní správa fungovala relativně efektivně.
Příkladem může být i neutěšená finanční situace československých železnic v období 1.
republiky, která zřejmě nebyla jen důsledkem státního managementu, ale i neschopné státní
správy; situaci komentoval J. A. Baťa slovy: „Ministerstvo železnic, které je samo
vrchnostenským útvarem a má jediné ve vládě možnost zasahovat rozhodujícím způsobem do
řešení dopravních problémů, zůstává však při tom útvarem, který odpovídá poměrům 19.
století“ (Baťa 1938, s. 80).

2.4 Veřejná služba – plnění cíle
Obhájci silného vlivu státu v železniční dopravě nejčastěji argumentují zajištěním plnění
veřejné služby, tzn. dopravní obslužnosti území. Otázka potom zní, za jakou cenu toto
železnice plní? Zkušenosti z pětasedmdesátiletého provozu železnic v 19. století jsou opět
zcela protichůdné. Dobrý příklad dává Belgie, kde nově vzniklý stát od počátku budoval
a provozoval železnice na vlastní účet jako součást své politické i ekonomické národní
identity 14 s výsledkem, který mnozí autoři vysoce oceňovali (viz např. Biggar 1917, s. 160
a 178): plánovitě větvená radiální síť s centrem v Bruselu, jednotný dopravní systém a jízdní
řád, jednotné a nízké tarify, navíc doplněno intermodální kooperací s vodní (rovněž státní)
dopravou, a to vše při efektivitě provozu.
S podobným cílem byla v Kanadě založena již dříve zmiňovaná Inter-Colonial Railway
(ICR): nikoli provozní zisk, ale politické, sociální a hospodářské sjednocení
severoamerických kolonií (Biggar 1917, s. 159). V této souvislosti se dostáváme
k zajímavému rozdílu v pojetí veřejné služby – v minulosti byla zpravidla vnímána v kontextu
rozvoje celé země a nebo zajištění její bezpečnosti, nikoli z hlediska jednotlivých regionů.
Podobné cíle jako v Kanadě měly i státem budované železnice v Austrálii 15. Na přelomu 19.
a 20. století viděl australský federální premiér Mr. Reid cíl dopravní politiky jasně: železnice
musí sloužit hospodářskému rozvoji na celém teritoriu bez ohledu na ztrátový provoz (cit.
podle Clark 1908, s. 440). Jednou z cest jak tohoto cíle dosáhnout byla přeprava vládních
zaměstnanců, zásilek a zboží ve vládním zájmu zdarma (Clark 1908, s. 423). Pod rouškou
veřejného zájmu se však často ukryl i zájem zcela partikulární, soukromý. Sám V. S. Clark
(ibid, s. 407) k tomu poznamenává: “Lines were built for political rather than for commercial
reasons; stations and sidings which not only brought no profit to the government, but were
a source of loss, were established at the call of private interests”.

14

Po vzniku nezávislého Belgického království cítili Belgičané potřebu nový stát politicky i ekonomicky
vymezit, stabilizovat a podnítit jeho rozvoj – toto očekávali od železnic, na jejichž výstavbu však chyběl
„belgický“ soukromý kapitál a nabízející se „holandský“ byl politicky nepřijatelný (Acworth 1908, s. 502).
15
V dané době bylo tímto státem Britské impérium, resp. vlády jednotlivých kolonií a dominií.
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Zatímco na ohromných, dosud ekonomicky nevyužitých, územích v Austrálii, Severní
Americe a dalších zemích sloužily železnice ve „veřejném zájmu“ především rozvoji
ekonomických aktivit, v Evropě měly železnice od počátku především strategický vojenský
význam (Baťa 1938, s. 79), tzn. ve „veřejném zájmu“ sloužily k ochraně stávajících
ekonomických aktivit. Například v Austrálii bylo toto doménou vojenského námořnictva UK,
tzn. rozvoj australských železnic nebyl nijak ovlivňován armádou, zatímco na evropském
kontinentě měla armáda v budování železnic rozhodující slovo. Typickým příkladem vlivu
armády na rozvoj železnic je Prusko, i když v počátcích byl tento vliv až kuriózně
kontraproduktivní: ministerstvo války požadovalo, aby sousedící dráhy měly vždy odlišný
rozchod, což mělo zamezit možnosti využít dráhu pro nepřátelskou ofenzívu (Ringes 1938,
s. 58). Podobné důvody stály za neochotou Rakouska vybudovat železniční spojení s Pruskem
přes pohraniční Orlické hory (Hendrych 1987). Velice záhy se však tato defenzivní vojenská
strategie změnila na ofenzivní: armáda začala silně prosazovat stavbu železnic jako prostředek
zvýšení mobility a tedy útočného potenciálu vojsk. Rakouský tisk tak v 60. letech 19.století
komentoval stavbu České západní dráhy z Prahy přes Plzeň do Chebu, že umožní, aby „za
pomoci spřáteleného Bavorského království byly v co nejkratší době vrženy velké masy vojska
na Rýn“ (Hlavačka 1990, s. 74). Ze stejného důvodu byly v Prusku na nátlak armády
budovány např. výkonné a konstrukčně naddimenzované uhelné dráhy spojující Berlín
s jihovýchodním Slezskem, jež v roce 1866 úspěšně využila pruská armáda pro bleskový útok
na Rakousko.
Pokud jde o kvalitu poskytované „veřejné služby“, ne vždy byla valná, např. o Austrálii
k tomu Clark (1908, s. 407 a 428) píše: „Trains stopped so frequently that their schedules
were complicated and traffic slow. The service was loaded down with unnecessary employees.
... Nowhere are there as dirty cars as on some of our Southern railways”. Podobně
komentoval situaci v Belgii např. W. M. Acworth (1908, s. 511) a vyvracel tak představy
o dokonalých službách belgických státních železnic: „Popular opinion in Belgium seems at
present to be exceedingly hostile to the railway administration; official documents assert that,
while the service to the public is bad, the staff are scandalously underpaid, and yet that the
railways are actually not paying their way”. Politické cíle tedy byly splněny, podstatně hůře
však vypadala realita.
Pro plnění veřejné služby byly samozřejmě limitující zdroje, které železnice nemohly zajistit
z vlastních příjmů, jestliže nebyly budovány za účelem dosažení zisku. Toto byl jednoznačný
postřeh Američana E. R. Dewsnupa (1911, s. 177): „most of the state railway systems of
Europe show little or no financial success because the governments have used their railways,
not for purposes of gain, but for the promotion of trade and industry by law transportation
charges”. A k tomu dodává pro nás dnes mimořádně aktuální poznatek o byrokratické
provázanosti železnic a státního aparátu: „the history of Prussia indicates very clearly that
there is a great probability of too intimate a relationship being established between the
financial and railway departments of the state” (ibid, s. 185) – netransparentní napojení
železničních společností na státní rozpočet má tedy velmi dlouhou tradici.
Problém veřejné služby a jejího zajištění vzhledem k disponibilním zdrojům potvrzují
v 19. století zkušenosti z Evropy, USA, Austrálie a Jižní Afriky. V. S. Clark (1908, s. 420)
konstatuje neschopnost britské vlády a vlád jednotlivých kolonií naplnit stanovené cíle
železniční dopravy s tím, že pokud se o to pokouší, okamžitě se projeví nedostatek zdrojů
v jiné oblasti veřejného zájmu. S tím plně koresponduje poznámka G. Cohna (1908, s. 527),
že poptávka po veřejné službě železnic má nezadržitelnou tendenci růst a nutí tak stát ke stále
větším výdajům, přitom si však veřejnost neuvědomuje nutnost jejich financování a není
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připravena nést tuto oběť. K proudu skeptiků v této oblasti se řadí také názory, které
připouštějí možnost financování a zajištění veřejné dopravní služby státem, ovšem jen za
předpokladu, že stát sám bude fungovat podstatně efektivněji (viz opět např. Cohn 1908,
s. 530 – 531).
Historicky průlomové řešení bylo přijato ve Francii, kde se od roku 1859 museli soukromí
železniční dopravci zavázat, že budou provozovat i ztrátové trasy (Mitchell 1997, s. 21). Stát
se tak pokusil přenést náklady vlastních cílů na soukromý kapitál – v principu se jednalo
o dodatečné zdanění a jediný rozdíl byl v nižší transparentnosti a v relativně nižší
spravedlnosti. Jak vcelku správně poznamenal E. B. Biggar (1917, s. 154), soukromí dopravci
zajistí veřejné služby jen po dobu omezenou vlastním zájmem a jenom, když musí, neboť
„a private profit and not the public service is the primary purpose of a privately owned
railway”. Pro stát je otázka způsobu zajištění veřejné dopravní služby jen otázkou způsobu
zajištění disponibilních zdrojů a jejich rozložení v čase, stanovení cílů a priorit a konečně
vytvoření transparentního mechanismu fungování. Železnice se v tomto schématu pohybovaly
od počátku své existence.
A konečně E. R. Dewsnup (1911, s. 177) formuluje poslední aspekt plnění veřejné služby –
„politický a sociální idealismus“ a z toho pramenící pokusy využít státní vliv v železnicích
jako nástroj umělého ovlivnění hospodářského vývoje. Ať už uměle nebo spontánně
vytvořené přesvědčení veřejnosti (tj. voličů) o nezbytnosti železnice pro plnění služby
základní dopravní obslužnosti vedlo už v 19. století k deformaci rozvoje železnic a jejich
hospodaření. Svůj díl na tom měl a má fenomén železniční nostalgie, který popisuje už ve 30.
letech 20. století např. V. Ringes (1938, s. 58): „Železnice se stala symbolem a smyslem,
tradicí a nostalgií, lidé se sdružují do klubů, stavějí modely“. I velmi racionální podnikatel
J. A. Baťa o železnici ve 30. letech 20. století psal: „K řešení našich železničních problémů je
třeba přistupovati s rozumem a k železničnímu podnikání je třeba míti lásku“ (Baťa 1938,
s. 78). V takové atmosféře bylo pro železniční lobby snadné politicky obhájit špatné
hospodářské výsledky železnic a získávat další a další prostředky z veřejných zdrojů pro
plnění „veřejné služby“.

2.5 Zisky a ztráty – efektivnost provozu
Otázka ztrátovosti nebo ziskovosti provozu vzhledem k vlastnictví železnic je jedním
z klíčových faktorů výše zmíněné historické iluze. Jedním z prvních důvodů, proč státy
vstupovaly na vlastní účet do železničního podnikání bylo očekávání zisku a tedy příjmů do
státní pokladny – to však bylo jen krátké období v počátcích stavby železnic. Velmi rychle
státy pochopily, že za železnice bude třeba platit – a to i za ty soukromé (!) – ale současně, že
se jejich pomocí podaří dosáhnout cílů jiných. Nepřekvapí proto, že s dočasnými výjimkami
nenajdeme v historii příklad ziskové státní železnice. Takovou výjimkou byla např. situace ve
Francii mezi lety 1888 a 1908: průměrné příjmy z tunokilometru se na státní dráze zvýšily
z 5,15 na 5,23 centimu, zatímco na privátních drahách v té době poklesly z 5,66 na 4,20
centimu; ve stejné době poklesly průměrné příjmy z osobokilometru na privátních drahách
o 28 %, zatímco na státní dráze jen o 9,75 % (Dewsnup 1911, s. 181 a Mitchell 1997, s. 1841). Problém udržitelnosti celého systému státní železnice a jeho rozvoje vedl vzhledem
k omezenosti veřejných zdrojů k různým modelům založeným na využití soukromého
kapitálu – jako například ve zmiňované Belgii, kde od roku 1850 stát, vzhledem ke špatným
hospodářským výsledkům železnice, podporoval vznik soukromých drah doplňujících státní
síť (viz Dewsnup 1911, s. 176).
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Podobně státy, které zpočátku železnici nedůvěřovaly a víceméně jen tolerovaly soukromé
dráhy (jako například Prusko nebo Rakousko), se v období vrcholící railmanie samy ujaly
železničního podnikání; ve druhé polovině 19. století však zjistily vlastní neschopnost
provozovat a nést náklady extenze železniční sítě a přešly k podpoře soukromého podnikání
na železnici. Dokladem toho může být také Švýcarsko, kde stát po znárodnění železnic nebyl
k velkému překvapení schopen dosáhnou zisku, neboť se nedostavily očekávané úspory
z rozsahu a naopak se vyostřil tlak na růst mezd zaměstnanců (viz Acworth 1908, s. 511).
Zcela shodné zkušenosti můžeme pozorovat v Severní Americe nebo v Austrálii; W. M.
Acworth (1908, s. 512) v té souvislosti opět zmiňuje státní Inter-Colonial Railway, která
každoročně vyžadovala dotaci z veřejných prostředků v řádu milionů dolarů.
Zajímavější než hospodaření státních železnic je ekonomická situace železnic privátních. Ani
ty totiž často nedosahovaly očekávaných zisků; souhrnně to konstatoval G. Walker (1936,
s. 662): „Many lines of railway, even privately owned railways, are in operation which never
have, and never will earn a dividend.” Historické iluzi o úspěšném soukromém podnikání
v železniční dopravě přispívá i fakt, že stát často přebíral a znárodňoval železniční společnosti
ve špatné ekonomické situaci a s vysokým zadlužením. Výsledky podnikání soukromých
dopravců v 19. stol. jsou také zkreslené aktivitou státu: v Evropě i v Severní Americe bylo
běžné, že stát soukromé železniční společnosti více či méně skrytě podporoval. Dobrý příklad
poskytuje Kanada, kde v roce 1915 poskytly municipality a provincie privátním železničním
společnostem hotovostní pomoc téměř 18 000 000 $, vlády provincií více než 37 000 000 $
a federální vláda více než 183 000 000 $, což při započítání starých dluhů překlasifikovaných
na nedobytné nebo na dary a spolu s částkou 23 000 000 $ od federální vlády na odvrácení
bankrotu Canadian Northern Railway a Transcontinental Railway dělalo 300 000 000 $
zaplacených z veřejných prostředků soukromým subjektům.
V této souvislosti uvádí E. B. Biggar (1917, s. 166) zajímavé srovnání dvou kanadských
železnic: dříve zmiňované státní Inter-Colonial Railway (ICR) se soukromou Canadian
Pacific Railway (CPR) – ta, ač privátní podnik, celkem obdržela od federální vlády hotovostní
dotaci 25 000 000 $, dále 700 mil hotové hlavní tratě v ceně 30 818 000 $ a přípojných tratí
v ceně 6 967 319 $, 25 000 000 akrů pozemků přiléhajících k tratím, dále dotace místních
vlád celkem 9 682 297 $ a dotace municipalit 4 025 538 $. Problém byl v tom, že z těchto
prostředků byly kryty dividendy a bohaté zisky akcionářů a managementu, kteří se chovali
v podstatě stejně nezodpovědně a rozmařile, jako by se choval státní úředník. Podobný přístup
státu k privátním železnicím nebyl neobvyklý ani v Evropě, například v Rakousku stát od
druhé poloviny 19. století poskytoval státní záruky za návratnost investic do železnic
a vytvořil mimořádně komplikovaný systém dotací a subvencí, postupně ústící až do
nacionalizace drah. Obdobná situace byla i v již zmiňované Austrálii, kde např. dluhy
železnic v Novém Jižním Walesu mezi lety 1852-1875 dosáhly takové výše, že agregované
úroky za toto období dosáhly částky 4 536 073 £, zatímco čisté příjmy jen 1 870 127 £;
v sousedním státě Victoria dosahovala každoroční provozní ztráta železnic téměř 1 500 000 £
(Clark 1908, s. 446) – zde se ovšem jednalo o železnice státní.
Nevýdělečné dráhy byly čas od času budovány všude, i ve Spojených státech, a také občas
bankrotovaly a byly opouštěny. Clark na tomto příkladě správně ukazoval, že v případě
soukromého vlastnictví dráhy zmizí kapitál investovaný do opuštěné železnice ze soukromých
podnikatelských účtů a ztráta je pokryta z kapsy investora. V případě státního vlastnictví
dráhy však splátky úroků nevýdělečné investice pokračují a zatěžují tak celý dopravní systém.
Ve zmíněném Novém Jižním Walesu identifikoval Clark v roce 1903 celkem
25 prodělečných drah reprezentujících investici více než 65 000 000£ (ibid, s. 447). Je
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zajímavé, že pokud jde o kapitál investovaný do železniční dopravy ve srovnání s jeho
výnosy, vypadalo relativní porovnání evropských a severoamerických železnic před sto lety
stejně jako dnes: v přepočtu na jednotku investovaného kapitálu bylo v Severní Americe
vybudováno mnohem více kilometrů tratí a byl na nich dosahován podstatně vyšší příjem než
v kontinentální Evropě (Acworth 1908, s. 505).
Ziskovost železnic a efektivnost jejich provozu nebyla univerzální vlastností nového
dopravního módu – technologická inovace pouze vytvořila potenciál, který mohl být
zužitkován při ekonomicky racionálním užití. Byl to stát, který racionalitu tohoto využití
zkresloval a deformoval. Ziskovost soukromých železničních společností byla často
umožněna pouze na základě adresné podpory státu nebo byla přímo subvencována. Po
vyčerpání takové motivační finanční injekce pak stát po několika málo desetiletích provozu
tyto společnosti znárodňoval podkapitalizované, předlužené a na hranici provozní efektivity.
Zákonný zákaz akumulace přebytků hospodaření státních železnic a povinnost reinvestic
a nebo snižování tarifů, který kdysi platil v Belgii (Biggar 1917, s. 178), může dnes už
vyvolat jen nostalgický povzdech.

2.6 Partikulární zájmy – korupce
Problém korupce je v současné době spojen především se státem provozovanými železnicemi,
resp. státem vlastněnou infrastrukturou, a v té souvislosti se zadáváním veřejných zakázek.
Zcela identické jevy nalezneme i v 19. století: praktické důsledky korupce vedoucí
k předraženým dodávkám stavebních prací pro státní železnice v Austrálii v roce 1867
popisuje V. S. Clark (1908, s. 414): v Austrálii bylo postaveno 400 mil železnic v mírném
terénu a na bezcenné půdě za částku 10 000 000£, zatímco v Kanadě bylo v podstatně horších
terénních podmínkách za 20 000 000£ postaveno celkem 2 000 mil železnic a v USA téměř
40 000 mil za částku 300 000 000£. Korupční skandál při budování transkontinentálních
železnic v Severní Americe byly často diskutovány v dobovém tisku. Typické byly zejména
spekulace s výkupem pozemků pro nově budované dráhy, jak popsaly např. i noviny Montreal
Gezette z 27. května 1907: “When land is to be bought for the road, somebody who knows
what is intended obtains possession of it, and turns it over to the Government at 40, 50, and
100 per cent advance. This is established by the records of Parliament and of the Courts of
the land” (cit. podle Acworth 1908, s. 512).
Poměrně zajímavější je korupce ze strany soukromých železničních společností. O korupci
politických činitelů nadaných zákonodárnou nebo exekutivní mocí podnikateli nadanými
kapitálem se můžeme dočíst prakticky od počátku fungování železnic. Toto ve své analýze
kanadských železnic ukazuje E. B. Biggar (1917, s. 155) na příkladu knih Gustava Myerse:
jeho objemná „Historie kanadského bohatství“ popisuje na téměř dvou třetinách stran zločiny
spojené s korupcí poslanců soukromými vlastníky a provozovateli železnic, druhá kniha téhož
autora „Historie Nejvyššího soudu“ popisuje na 556 z 852 stran defraudace, krádeže, korupci
a ostatní zločiny zneužití postavení veřejného činitele spojené se severoamerickými
dopravními magnáty. Biggar z tohoto formuluje jednoznačný závěr, že příčinou veškeré
nebezpečné korupce je soukromé vlastnictví železnic (ibid, s. 152). Jak hluboce se mýlil, je
bohužel zřejmé.
Nám blízký příklad korupce klíčových politiků může být ukázán na rakouské Severní dráze
císaře Ferdinanda (KFNB), jejímž hlavním podílníkem byl vídeňský bankéř S. M. Rothschild;
úspěch při vyjednávání o podmínkách privilegia ke stavbě dráhy ve 30. letech 19. století
podpořil Rothschild osobními půjčkami kancléři Metternichovi (Hons 1990, s. 72). S KFNB
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se pojí i další zajímavá událost, která ukazuje jinou rovinu korupce a to jako součást
konkurenčního boje dopravců. V souvislosti s bojem privátní Společnosti státní dráhy (StEG)
a KFNB o koncesi na výstavbu paralelní tratě z Vídně do Brna (privatizační smlouva StEG
obsahovala tajnou doložku o možnosti takovou trať vybudovat, koncese KFNB to vylučovala)
a s vyjednáváním o výši garancí jednotlivých soukromých drah byla v Rakousku v roce 1862
ustavena parlamentní komise k vyšetření křiklavých finančních machinací a korupce. Není
bez zajímavosti, že právě v této době bylo v Rakousku státním úředníkům zákonem zakázáno,
aby byli zároveň členy správních rad železničních společností (Hlavačka 1990, s. 70).
Na nebezpečí politické korupce a zneužití moci byrokratů v souvislosti s požadavkem na
plnění „veřejné služby“ upozorňoval W. M. Acworth. Přesvědčení, že veřejné služby mohou
být řízeny a zajištěny jen státními úředníky, vede k tomu, že „...especially in democratically
organized communities ... the public servants have allowed, or been constrained to allow, the
railways to be run, not in the permanent interest of the community as a whole, but in the
temporary interest of that portion of the community which at the moment could exert the most
strenuous pressure” (Acworth 1908, s. 509). Nebezpečí korupce a zneužití pravomoci
veřejných činitelů tedy nebylo spojeno se státním nebo soukromým vlastnictvím železnic, ale
spíše s legislativním systémem a schopností a ochotou společnosti korupci čelit.

2.7 Intermodální konkurence
Železniční podnikání bylo založeno na novém technologickém principu dopravy zboží a osob,
které jako každá technická inovace mělo konkurenční potenciál. Vzhledem k vysokým fixním
nákladům železniční dopravní cesty byl však tento konkurenční potenciál nezřídka přeceněn.
Příkladem může být již jedna z prvních tratí na českém území: koněspřežná železnice Praha
(Dejvice) – Lány, jež sloužila pro dovoz dříví z křivoklátských lesů do Prahy. Její provoz byl
většinou ztrátový mimo jiné proto, že ve směru z Prahy se vracely vozy prázdné – dráha totiž
nebyla schopná konkurovat formanům v rozvozu kusového zboží (Hons 1961, s. 19).
Soukromá koňská dráha tak několikrát změnila majitele, až zanikla zcela a její část byla
Buštěhradskou drahou (BEB) přestavěna pro dopravu kladenského uhlí. Pokud se však do
podobné situace dostala dráha státní, mohl problém nekonkurenceschopnosti řešit stát
administrativně: v roce 1904 takto například v Jižní Africe vláda zatížila koňské a volské
potahy zvláštním mýtem na trasách, kde nebyla železnice schopná konkurovat dopravě po
silnicích (Hons 1977, s. 266). Od počátků železničního provozu také záležela schopnost
konkurovat jiným dopravním módům na cenové politice – že železniční tarify nebyly vždy
vhodně nastaveny dokumentuje příklad z Austrálie na sklonku 19. století: „Rates were so high
in some places that freight was hauled by wagons in competition with the railways, while in
other places the rates were so low that freight did not pay the cost of carriage” (Clark 1908,
s. 442).
Státní silniční mýto bylo v počátcích rozvoje železnic vůbec významným faktorem, který
konkurenceschopnost železnic zvyšoval; například konkurenceschopnost rakouské Severní
dráhy císaře Ferdinanda (KFNB) byla umožněna (alespoň ve fázi prvotní ekonomické
kalkulace budoucích přepravních výkonů v r. 1832) mimo jiné také systémem silničního mýta
na císařských říšských silnicích, přičemž mýto na haličské cestě z Vídně na sever bylo vyšší
než ostatní mýta na silnicích vycházejících z Vídně (Hons 1990, s. 22). Státní dopravní
politika od počátku ovlivňovala konkurenční postavení železnice i všech ostatních módů
dopravy a to často s protichůdnými cíli a pod vlivem různých zájmových skupin. Další takový
příklad můžeme opět uvést z Rakouska: na začátku 19. stol. prosadila soukromá Společnost
k provozování plavby po řece Moravě úpravu toku mezi Hodonínem a soutokem s Dunajem
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za státní peníze tak, že byla Morava splavná pro říční čluny s posádkou 7 až 9 lodníků
a nákladem 600 až 700 tun hnědého uhlí. Nově vznikající privátní Severní dráha císaře
Ferdinanda (KFNB) počítala s tím, že tuto přepravu konkurenčně převezme a také se jí to
podařilo (Hons et al. 1990, p. 22) – státní investice tak přišla vniveč.
Vliv státu však může být i přímo opačný, jak dokládá příklad státem organizovaného
dopravního kartelu v polovině 19. století v Belgii: státem vlastněné železnice cíleně
kooperovaly (segmentací tras i tarifní politikou) s vodní vnitrozemskou dopravou rovněž
státem vlastněnou (Biggar 1917, s. 160 a 178).
Intermodální konkurence se od počátků železničního provozu samozřejmě rozpoutala i bez
účasti státu, pod vlivem lobby však stát často ve prospěch jednoho či druhého módu
zasahoval (že to bylo ze strategických důvodů častěji ve prospěch železnice není třeba
dodávat). Výčet našich příkladů jsme začali od konkurence se silniční dopravou, první
železnice však konkurovaly zejména dopravě lodní (ať už námořní nebo vnitrozemské) a také
čas od času vznikaly intermodální kartely. Význam železnice jako konkurenta lodní dopravy
dokládá např. Ringes (1938, s. 7) tím, že v 17. století bylo levnější dopravit uhlí z Newcastlu
po moři do Lisabonu, než po zemi do Londýna. Nepřekvapí potom, že od 19. století vedla
v Anglii silná konkurence železnic majitele kanálů k podněcování rolníků proti železnicím –
tomu ochotně napomáhala i církev vlastnící pozemky. Odpor proti stavbě prvních drah měl
své kořeny také v cílené propagandě zájmových skupin. Podobně i poštmistři a formani
podněcovali proti stavbě železnic a zejména lokálek do jednotlivých míst – z toho důvody
byly občas i hlavní tratě odkloněny od některých měst, aby pak tato města byla nákladně
a neefektivně napojována na hlavní tratě odbočkami (Ringes 1938, s. 30).
V Rakousku byl dobrým příkladem intermodálního konkurenčního boje Dunajsko-oderský
kanál, jenž měl spojit Dunaj u Vídně s Odrou u Bohumína – tzn. měl kopírovat trať Severní
dráhy císaře Ferdinanda (KFNB). Když Anglorakouská banka získala na základě nového
moravského vodocestného zákona z roku 1870 koncesi na stavbu této 240 km dlouhé vodní
cesty, využila KFNB finančních potíží banky v době všeobecné krize a koncesi na stavbu
kanálu odkoupila (Hons et al. 1990, s. 154) – tím se zbavila intermodální konkurence jednou
provždy. Když o padesát let později vybudoval ve stopě tohoto kanálu vodní cestu
velkopodnikatel T. Baťa k dopravě surovin z Rohatce do Otrokovic, využíval ji především
nikoli k dopravě, ale k vyjednávání s železniční správou o tarifech – potenciální konkurence
působila jako silný vyjednávací nástroj.
Tak jako ve všech odvětvích i v dopravě platilo, že s konkurentem, kterého není možné
porazit, je lepší se spojit. Pěkný příklad intermodální soutěže a účinku kartelu je možné najít
v Kanadě: od roku 1880 způsobovala silná konkurence mezi železniční a lodní dopravou (po
splavných řekách a jezerech) periodické kolísání tarifů – v létě klesalo jízdné na železnici
a v zimě mimo plavební sezónu se opět zvyšovalo. To ovšem trvalo jen do okamžiku, než se
koncem 19. století upadající lodní dopravci spojili do kartelu a následně vytvořili
s železničními dopravci intermodální duopol – poté se kolísání tarifů zastavilo a lodní tarify
se v létě srovnaly s vysokými tarify železničními (Biggar 1917, s. 176 a n.). Zajímavý
dopravní kartel vznikl v 19. století i v Rakousku, kde Rakouská severozápadní dráha
(ÖNWB) byla akcionářem Rakouské severozápadní paroplavební společnosti (ÖNWDG).
Hlavní dráha ÖNWB z Vídně proto končila v Ústí nad Labem a v Děčíně. Ústí v té době
přitom bylo největším přístavem monarchie, přeloženou tonáží vysoce předstihující druhý
Terst.
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Pro vznik a provoz transkontinentálních drah Asie a Severní Ameriky bylo mimořádně
významné, že železnice byly schopné konkurovat i zaoceánské paroplavbě (!) a i tady
docházelo ke vzniku intermodálních kartelů. Takový kartel konkurující (zejména osobním
a poštovním) lodním linkám z Evropy do jihovýchodní Asie vytvořila v roce 1886 Canadian
Pacific Railway (CPR), která vlastnila jako první železniční společnost na světě rejdařství
s několika rychloparníky a nabízela konkurenční spoj parníkem z Liverpoolu přes severní
Atlantik do Halifaxu a dále transkontinentální železnicí do Vancouveru (nebo Port Moody)
a dále opět parníkem do Asie (do japonské Jokohamy, filipínské Manily nebo do Číny); tato
cesta byla rychlejší, než lodí kolem Indie. Ve své době byla CPR největším dopravním
systémem na světě nabízejícím spoj přes polovinu zeměkoule. V krizových letech 1893-95
zachránila vlastní lodní doprava CPR před úpadkem, kterému jinak podlehlo 150
severoamerických drah (Hons 1977, s. 130). Vzhledem ke strategickému významu spojení na
sebe nenechaly dlouho čekat státní subvence: v roce 1889 udělila britská vláda Canadian
Pacific Railway (CPR) výhradní právo na 10 let na dopravu pošty do Hongkongu a současně
jí poskytla dotaci 45 000£ a kanadská vláda 15 000£ s podmínkou, že parníky budou
dosahovat na Pacifiku rychlost 17,5 uzle (Ibid, s. 131).
Vzájemná provázanost dopravních systémů, státní zájmy a nebo i státní vlastnictví dopravních
společností vedly již v 19. století k netransparentním systémům státních dotací, jejichž cíle
byly zpravidla mimoekonomické. Ostatně železnice nebyly jediným dopravním odvětvím
masivně dotovaným státem. Například německý stát podporoval své paroplavební společnosti
na transatlantických linkách (Norddeutscher Lloyd a Hamburg-Amerika Linie), což jim
umožňovalo provozovat luxusní, leč ztrátové rychloparníky. Britská admiralita zase
subvencovala britské rejdy výměnou za závazek, že poskytnou své parníky pro přepravu
invazních vojsk v případě války (Protheroe 1930).
Na závěr ještě jeden případ, který bychom zřejmě nehledali v historii, ale v současnosti,
a kterým je kombinovaná doprava. Již první veřejné dráhy nabízely přepravu kočárů (tzv.
ekvipáží) na zvláštních plošinových vozech (Hons 1990) – toto mělo sloužit především pro
pohodlí nejnáročnějších zákazníků a zhruba to odpovídalo dnešním autovlakům. První
skutečná kombinovaná doprava byla již v roce 1837 zavedena na Lipsko-drážďanské dráze,
kde byly na plošinové vozy nakládány formanské vozy i se zápřahem. Smysl byl v omezení
konkurence formanů nikoli bojem, ale nabídkou služeb – tomu byly přizpůsobeny i tarify
(Ringes 1938, s. 57). Tato služba však byla v Evropě výjimkou.
Železnice tedy byly od počátku sice konkurenceschopným dopravním odvětvím, svoje
postavení si však musely v mnoha konkrétních případech vydobýt za cenu porušování
pravidel volné konkurence a s legislativní pomocí státu.

2.8 Intramodální konkurence
Konkurence různých dopravců bývá považována za jeden z předpokladů efektivního provozu
každého dopravního systému. Protože v 19. století bylo železniční podnikání přirozeně
spojeno s vlastnictvím dopravní cesty, najdeme v Evropě i Severní Americe mnoho příkladů
takového chování železničních společností, které bylo založeno na budování paralelních,
duplicitních tratí. Takový způsob konkurence na trhu však nezakládal předpoklady
efektivního provozu, a proto mnohdy stát svojí politikou založenou na udělování koncesí sám
vytvářel bariéry pro takovou intramodální konkurenci. Typickým příkladem byl systém
udělování výhradních privilegií v Rakousku, který mimo jiné vyústil v soudní při mezi
Severní drahou císaře Ferdinanda (KFNB) a Společností státní dráhy (StEG) o stavbu
konkurenční tratě z Vídně do Brna. Jiným důvodem pro omezení intramodální konkurence ze
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strany státu byla ochrana státních drah proti konkurenci soukromých společností, jako tomu
bylo například v Belgii po roce 1871 (Dewsnup 1911, s. 176).
V 19. století najdeme rovněž příklady moderního pojetí intramodální konkurence
organizované státem: například v Nizozemsku v roce 1900 již stát vlastnil veškeré železnice
a pronajímal je dvěma dopravcům tak, že zajistil paralelní provoz oběma dopravci do všech
důležitých destinací. S tím kontrastovala politika Francie, kde stát od konce 19. století rovněž
železnice vlastnil, ale pronajímal provoz různým dopravcům vždy tak, aby si nikde
nekonkurovali – stát tak cíleně vytvářel lokální monopoly (Acworth 1908, s. 504 a n.).
V segmentu železniční dopravy byla tendence k intramodální monopolizaci od počátku
přítomná a stát se jí snažil čelit opatřeními soutěžní politiky a nebo tak, že ji sám organizoval
a kontroloval. Dokládá to i výrok Sira H. Tylera z roku 1873: „In the end, the country (Velká
Británie – pozn. aut.) will be in the hands of a few companies, which will combine further
among themselves until they form a single huge railway monopoly” (cit. podle Cohn 1908,
s. 525). Situaci v kolébce železnic pak výstižně shrnuje G. Cohn (1908, s. 524), který
konkurenci železničních dopravců považoval jen za fikci: „Free competition in the true sense
of the term has never existed in the English railway system.”
Nebezpečí spojené s monopolizací dopravních služeb dobře dokumentuje případ
Buštěhradské dráhy (BEB) z druhé poloviny 19. století v Rakousku: BEB vlastnila doly
a prakticky držela monopol na dopravu uhlí z velké oblasti Kladenska. Tím značně omezovala
možnosti rozvoje dolů jiných vlastníků v oblasti a znemožňovala konkurenční distribuci uhlí
v Praze. Důsledkem byly nejen vysoké dopravní tarify, ale také vysoké ceny uhlí v Praze
(Hlavačka 1990, s. 114). Toto bylo v rozporu se zájmy průmyslové lobby odkázané na
dodávky uhlí; odtud proto vznikal tlak na vládu, aby konkurenci regulovala, podporovala
stavbu konkurenčních drah a vůbec se v železniční dopravě angažovala. Nakolik je
konkurence uvnitř odvětví jen dočasnou záležitostí ukazuje také případ již zmiňované Severní
dráhy císaře Ferdinanda (KFNB) a Společnosti státní dráhy (StEG) v Rakousku: i tito
nesmiřitelní soupeři se dokázali dohodnout a v roce 1868 obě dráhy uzavřely cenovou
kartelovou dohodu o tranzitních tarifech mezi Vídní a moravskými městy na straně jedné
a Berlínem, Vratislaví a severoněmeckými přístavy na straně druhé. Dobový tisk to dokonce
kvitoval jako „potěšující důkaz ve směru sblížení dvou doposud proti sobě stojících rivalů“
(cit. podle Hons et al. 1990, s. 142).
Logickým důsledkem intramodální konkurence by mělo být – tak jako v každém jiném
podnikání – vítězství ekonomicky efektivnějších soutěžitelů. Poražení soutěžitelé by měli
odvětví opustit – v situaci, kdy železniční společnosti vlastnily i infrastrukturu to znamenalo
i opuštění dané tratě. Toto však mohlo kolidovat (a také kolidovalo) se strategickými zájmy
státu. Vlády jednotlivých zemí se proto snažily intenzitu konkurence různým způsobem
ovlivňovat, méně efektivní dráhy subvencovat a udržovat tak v odvětví
i nekonkurenceschopné dopravce, případně prodělečné dráhy zestátňovaly. Výsledkem bylo
to, že intramodální konkurence nepůsobila zánik paralelních neefektivních tratí – a tedy ani
zánik paralelní nefektivní dopravní sítě v intermodálním kontextu.
Můžeme tedy souhlasit s poznatkem E. Renshawa (1958, s. 340) o zcela zásadním vlivu státu
na současnou podobu železnic a jejich konkurenční potenciál: “An examination of the history
of railroad building indicates that the government, perhaps more than any other factor, was
directly responsible for the duplication of facilities and overinvestment alleged to have
occurred in that area as a result of destructive competition”. Intramodální konkurence
v Evropě v podstatě nikde neexistovala přirozeně sama – byl to vždy stát, který míru
konkurence reguloval se všemi pozitivními i negativními důsledky. Skutečná dlouhodobě
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funkční intramodální konkurence na paralelních tratích existovala (a existuje) prakticky jen
na transkontinentálních železnicích Severní Ameriky.

2.9 Státní kontrola železnic
Nyní se dostáváme ke klíčové otázce: nakolik by, při všem, co bylo řečeno výše, měl stát
zasahovat do železničního podnikání, regulovat provoz železnic nebo jej zcela převzít? Stejně
jako dnes najdeme i v 19. století portfolio protichůdných názorů. Jak poznamenal již W. M.
Acworth (1908, s. 507), vztah mezi státem a železnicemi je jednou z nejsložitějších
a nejdůležitějších otázek moderní (myšleno v 19. století) hospodářské politiky.
Typickým zastáncem silné regulace provozu, pokud jde o trasování a tarify, je E. B. Biggar
(1917, s. 150), jehož názor výstižně dokládá komentář k situaci v Británii na přelomu století:
„... the waste of time, labor, money, and material in the illusory “competition” of the private
companies, ... , has been demonstrated beyond question in the marvelous achievements under
unified national control”. S ním souzní i názor G. Cohna (1908, s. 529): “The essential
condition for the efficiency of any method of communication, such as railways, the Post
Office, and the telegraph, is the most thoroughgoing centralization possible”. Srovnání
železnice s poštovní službou bylo v 19. století velmi frekventované zejména u zastánců státní
regulace (viz Biggar 1917, s. 150). Dokládá to i postřeh V. S. Clarka (1908, s. 445) o rozdílu
ve vnímání hospodářské ztráty železničních společností: zatímco ve Spojených státech
vnímala veřejnost tuto ztrátu jako neúspěch podnikání, v jiných zemích (v kontinentální
Evropě, ale i např. v Austrálii) byla provozní ztráta železnic vnímána jako přirozená součást
fungování tohoto odvětví podobně jako u státní pošty. Podobné názory (např. R. W. Rawson
pro Royal Statistical Society) byly běžné i v médiích (a to prakticky od zahájení železničního
provozu!), jak dokládá i úryvek z Edinburgh Reviewer z roku 1839: „Theory and experience
alike conclusively prove that the State should control the railways” (cit. podle Cohn 1908,
s. 526-7).
Na opačném pólu stojí názory E. R. Dewsnupa, který v jedné ze svých studií srovnával mimo
jiné výhody a nevýhody neregulovaného provozu soukromých železnic v USA se stále silněji
regulovaným železničním podnikáním ústícím v nacionalizaci drah v kontinentální Evropě:
nenašel jedinou výhodu státem regulovaných železničních systémů, zatímco u soukromých
státem neregulovaných drah Severní Ameriky a Velké Británie shledal optimální ekonomické
výstupy (Dewsnup 1911, s. 176). Převažujícímu soudobému „evropskému“ pojetí role státu
v železniční dopravě (tj. oddělení dopravní cesty ve vlastnictví státu od soukromých
dopravců) se blíží názor V. S. Clarka (1908, s. 404), který jako vhodný koncept uvádí
prohlášení Parlamentní železniční komise australského státu Victoria z roku 1857: „...the
State must necessarily be entrusted with the formation of the main lines of railway ... The
management and working of the lines of railway after completion ought not to remain in the
hands of the government”. Toto se v australské praxi projevilo tak, že například důležitá dráha
ze Sydney do Paramatty byla nejprve znárodněna a poté pronajata privátním dopravcům,
přičemž určitou dobu byla osobní a nákladní doprava provozována dvěma nezávislými
subjekty.
Je zajímavé, jak od poloviny 19. století až do dnešní doby přetrval rozdílný model vztahu
státu k železnicím v Severní Americe ve srovnání s kontinentální Evropou. C. F. Adams
(1886) již v 19. století identifikoval zásadní rozdíly v přístupu státu k národnímu hospodářství
a působení hospodářské politiky na železnice: ve Spojených státech liberální demokracie,
zatímco na evropském kontinentě státní intervencionismus a byrokracie. Doslova k tomu
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Adams psal: „... in the countries of continental Europe the State can and does hold close
relations, amounting even to ownership, with the railroads, it does not follow that the same
course could be successfully pursued in England or in America. The former nations are by
political habit administrative, the latter are parliamentary. In other words, France and
Germany are essential executive in their governmental systems, while England and America
are legislative. Now the executive may design, construct, or operate a railroad; the legislative
never can” (cit. podle Acworth 1908, s. 510). Vysvětlením může být, že v rozvinutých státech
kontinentální Evropy (ve Francii, Švýcarsku, Německu, atd.) byly po staletí silnice, kanály a
poštovní služba zakládány, vlastněny a řízeny státem; zastánci tvrdé státní regulace železniční
dopravy se tak mohli opřít o silnou politickou tradici. I o čtyřicet let později shledával G.
Cohn situaci stejnou a na přelomu století popisoval silnou závislost státní železniční politiky
na tradicích a zavedených institucích a praktickou nemožnost a politickou neochotu na tom
něco měnit; doslova: “It was not an abstract principle but the ancient institutions of the
country which dictated the existing railway policy” (Cohn 1908, s. 522). Nepřekvapuje nás
proto, že právě ve Velké Británii byly nastartovány evropské reformy železnic, a že právě
v této souvislosti vznikl jeden z tradovaných mýtů o návratu k historicky osvědčenému
a provozně efektivnímu způsobu organizace železniční dopravy.
Přestože nikde na severoamerickém kontinentě nedošlo k masivnímu znárodňování železnic
tak jako v Evropě, Spojené státy (resp. jednotlivé státy tvořící USA) na přelomu 19. a 20.
století podstatně zesílily kontrolu nad železničními společnostmi: regulací nově budovaných
železnic, jejich provozem i tarify. Acworth (1908, s. 507) k tomu lakonicky poznamenal: „The
reign of railway despotism, more or less benevolent, is definitely at an end; the reign of law
has begun”. Je zřejmé, že i v podmínkách 19. století záležel přístup státu k železnicím
především na místních podmínkách a nastavení společenských cílů. Státy intervenovaly
v železniční dopravě a v různých dobách ji regulovaly s různou intenzitou. Z uvedených
příkladů však v podstatě vyplynulo, že s výjimkou Severní Ameriky (a dlouhou dobu i Velké
Británie) vyústil rostoucí tlak státu v nacionalizaci železnic. Tím se také dostáváme ke druhé
zásadní otázce: má být stát vlastníkem železniční infrastruktury?

2.10 Státní vlastnictví železnic
Není překvapující, že ani na řešení této otázky nepanovala v 19. století shoda. Překvapivé
však je, jak záhy po zahájení veřejného železničního provozu byl tento problém na odborném
fóru diskutován a jak rychle a silně bylo ze strany odborné i laické veřejnosti státní vlastnictví
akcentováno. Dobře to dokládá vývoj ve Velké Británii, kde byl již roku 1844 přijat
Parlamentem zákon umožňující státu po uplynutí 21 let koupit jakoukoli privátní železnici (po
uplynutí pouze tří měsíců od schválení rozhodnutí a za 25-ti násobek průměrného zisku
z posledních tří let) a to v atmosféře jinak velmi volného soukromého podnikání (Cohn 1908,
s. 525). Acworth to později komentoval (1908, s. 502): přestože je britský liberalismus
tradiční, „... the public sentiment that railways ought to be public property is today so strong
that it is impossible to imagine any serious development of private lines”.
Již v polovině 19. století vzniklo poměrně silné přesvědčení (a v akademických kruzích i na
americkém kontinentě) o zcela výlučné pozici železnice v národním hospodářství a jejím
vztahu k ostatním subjektům a státu. Tyto názory dobře shrnul E. B. Biggar: železnice je
nástupce silnice, železniční doprava plní stejné funkce jako dostavníky a vozová doprava,
jediným rozdílem je železná dopravní cesta. Shodně jako k silnicím, mají lidé instinktivní
pocit práva veřejného použití této cesty, a tedy železnice jsou hlavní sítí cest země. Vzhledem
k tomu, že jediným příjmem železnic jsou poplatky za přepravu osob a zboží, mohou se
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příjmy železnic zvyšovat jedině se zvyšováním příjmů obyvatel, jejichž práce je zdrojem
dopravy. Na základě dělby práce každý ekonomicky aktivní subjekt přímo nebo nepřímo
přispívá k nákladům dopravy a tyto náklady se zpětně promítají do nákladů spotřeby každého
statku. Udržení národní povahy komunikací je pak jednou z funkcí národní suverenity –
jestliže všichni obyvatelé přispívají na náklady komunikace, mají poplatky za železniční
dopravu povahu národní daně, přičemž v rozvinutých zemích jsou jednou z největších ze
všech forem daní (Biggar 1917, s. 151).
Pravdou je, že kromě strategických důvodů byla cílem nacionalizace železnic v počátečním
období především víra v zajištění dodatečných příjmů do státního rozpočtu (Dewsnup 1911,
s. 180). I to bylo důvodem, proč železnice jednotlivých německých knížectví (před
sjednocením Německa) byly budovány a vlastněny příslušnou vládnoucí dynastií (Acworth
1908, s. 502). Posun v myšlení a politickém rozhodování ukazuje také příklad ze Švýcarska.
Angličtí experti (Stephenson a Swimburne) vypracovali v roce 1852 na objednávku švýcarské
vlády návrh na rozvoj železničního systému na bázi soukromých drah – důvodem pro
zapojení soukromého kapitálu bylo to, že jednotlivé kantony byly velice silné politicky, ale
slabé ekonomicky (Cohn 1908, s. 521). Když se však koncem 19. století ukázalo, že železnice
jsou vlastněny převážně francouzským a německým kapitálem, byl to dostatečný oficiální
důvod pro nacionalizaci, tj. převedení do „vlastnictví švýcarského lidu“ (Acworth 1908,
s. 502) – jak jsme zmínili výše, švýcarský stát se ukázal být špatným vlastníkem, svoji
regulační (a financující) úlohu si už však ponechal. Přestože znárodnění železnic většinou
nepřinášelo očekávaný ekonomický efekt, pokračovaly evropské státy v nacionalizaci
především z důvodů strategických.
Zajímavou periodou prošly železnice v Rakousku. Po počátečním mnohaletém váhání vydala
vláda v roce 1838 koncesní zákon umožňující relativně volné soukromé podnikání
v železniční dopravě. Od roku 1841 však začal stát budovat síť hlavních železničních
magistrál ve vlastní režii a po dokončení předával provoz na nich soukromým železničním
společnostem. Toto z dnešního pohledu zcela „moderní“ řešení nevydrželo dlouho: stát, po
množících se stížnostech na nízkou kvalitu přepravních služeb a na vysoké tarify, přebíral
provoz po několika letech do vlastní režie, nacházeje infrastrukturu a vozový park ve špatném
technickém stavu vlivem zanedbané údržby (Hons 1990, s. 111, Hlavačka 1995). Stát se však
brzy dostal do finanční tísně a po 13-ti letech Rakousko zcela opustilo ideu státní železnice.
Stát začal znovu podporovat privátní dráhy a veškeré státní železnice zprivatizoval. Další
obrat následoval po finančních krizích 70. let, kdy rakouský stát zahájil (tentokrát již trvalou)
politiku postupné nacionalizace železnic.
Podobným příkladem bylo Prusko, které zprvu, v době, kdy stát nebyl schopen zajistit
investice z veřejných prostředků, podporovalo rozvoj privátních železnic (Dewsnup 1911,
s. 176). Poté, co se ve válce s Rakouskem v roce 1866 ukázaly železnice jako důležitý
prostředek pro transport vojsk, a poté, co byl jejich rozvoj po krizi v roce 1873 ohrožen,
rozhodla se pruská vláda ke znárodnění a sjednocení železnic do státní dráhy (Meyer 1897,
s. 412 a n.). Obdobným vývojem prošel vztah státu k železnicím také v Itálii. Po sjednocení
Itálie v roce 1870 stát znárodnil dosud rozdrobené privátní železnice a převzal na nich provoz.
Záhy se ukázalo, že stát není schopen železnice spravovat, pronajal je proto třem soukromým
dopravcům na 60 let s možností vždy po dvaceti letech smlouvu vypovědět, což udělal hned
po první dvacítce: zpět převzal podkapitalizované a stagnující podniky (Acworth 1908,
s. 503).
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Poměrně zajímavý byl také vývoj ve Francii, kde v polovině 19. stol. ještě převažovala idea,
že železnice mají vlastnit a provozovat silné soukromé společnosti pod silnou státní
kontrolou; parlament tak několikrát zamítl koupi železnice navrhovanou vládou (Buckler
1906). Od roku 1842 se ve Francii ustálil systém, kdy stát určoval trasy železnic, plánoval
a budoval mosty a tunely, vykupoval půdu a zakládal a vlastnil železniční spodek; soukromí
dopravci pokládali a vlastnili železniční svršek, najímali zaměstnance a pořizovali, vlastnili a
provozovali vozidla (Mitchell, 1997, s. 21). Přesto však francouzský stát v druhé polovině 19.
století postupně kupoval a znárodňoval železniční společnosti a vlastnil stále větší podíl
železnic (Acworth 1908, s. 504). Ve své době unikátní systém vznikl v Mexiku, kde koncem
19. století byly železnice převedeny do vlastnictví standardně fungující akciové společnosti,
v níž měl stát majoritu. Tím bylo sledováno dosažení kvalitního řízení jako u soukromé
společnosti, přitom nižší nároky na výplatu dividend a možnost ovlivnění rozhodování
managementu ze strany státu ve veřejném zájmu (Acworth 1908, s. 508).
Podobným vývojem ústícím ve znárodnění prošly v 19. století železnice téměř ve všech
zemích s výjimkou Severní Ameriky. I v Austrálii byly první železnice soukromými podniky,
ale od počátku trvaly pochyby, zda je optimální soukromé nebo státní vlastnictví. Výsledná
struktura, která se v Austrálii ustálila kolem roku 1900, byla založena na státním vlastnictví –
nebyl to však výsledek cílené hospodářské politiky, ale shoda okolností a přirozeného vývoje,
zejména trvalý nedostatek soukromého kapitálu (Clark 1908, s. 402). Zajímavou epizodou
z dějin železniční dopravy v USA byl návrh prezidentského kandidáta za demokraty Bryana
z roku 1906: změnit železniční systém po vzoru kontinentální Evropy na základě „dobrých
zkušeností“, tzn. znárodnit. Hlavní tratě (trunk roads) by provozovala federální vláda,
odbočné a místní tratě (branches) vlády jednotlivých států. W. M. Acworth (1908, s. 506)
tento návrh ironizoval: “Even if everybody knew in every case what is a trunk line and what is
a branch, the result would be to create an organism about as useful for practical purposes as
would be a human body in which the spinal cord was severed from the brain”. Bryan se
prezidentem nestal a na jeho nápad se v Americe rychle zapomnělo. Situaci, v níž se nalézaly
americké železnice na konci 19. století tak můžeme uzavřít jiným Acworthovým citátem, jenž
je v podstatě platný dodnes (Acworth, 1908, s. 505): „State ownership and operation of
railways on the continent of America is as much the exception as it is the rule in Europe”.
Vztah státu a železnice prošel komplikovaným vývojem, aniž by v kterékoli době panovalo
jednoznačné přesvědčení o jeho momentální účelnosti. Od samých počátků ve 20. letech 19.
století nebylo možné v žádné době otázku optimálního vztahu státu a železnice zobecnit.
Řešení institucionálního uspořádání železniční dopravy v dané zemi v daném čase vždy
záleželo na historickém vývoji a na momentálních politických a ekonomických faktorech
(Acworth 1908, s. 502 a Cohn 1908, s. 520). Na úvodní otázku bychom si tedy mohli
odpovědět slovy V. S. Clarka (1908, s. 451): “Each country has probably followed the policy
best adapted to its circumstances. To change that policy in response to a theory would be
unwise”.

2.11 Shrnutí a interpretace výsledků historické analýzy
Z předchozího textu je zřejmé, že hlavní problémy, s nimiž se v současné době potýkají
železnice kontinentální Evropy, nejsou důsledkem pouze státního vlastnictví a poválečné vlny
státního intervencionismu a dirigismu, ale že pro železniční dopravu jsou do značné míry
typické a provázejí ji s větší či menší intenzitou od počátku veřejného železničního provozu.
Úspěch nebo neúspěch konkrétních dopravců, konkrétních tratí nebo celých sítí závisel na
mnoha dalších, regionálně specifických podmínkách.
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Dalším zajímavým faktem, jenž vyplynul z analýzy, je úloha státu v železniční dopravě. Stát
ovlivňoval výstavbu a provoz železnic od jejich počátku podstatně větší měrou, než se dnes
všeobecně předpokládá. To je i podstatou v úvodu zmiňované historické iluze: jestliže dnes
někdo předpokládá, že valnou část problémů železniční dopravy vyřeší důsledná privatizace
a odříznutí provozu železnice od státu, a dokládá to úspěchem privátních železnic v historii,
mýlí se. Takové obecné pravidlo neplatí. V historii najdeme provozně velmi neúspěšné
železnice privátní. Druhým aspektem historické iluze je potom samotné působení státu:
úspěch mnoha soukromých železničních společností byl v historii umožněn právě jen díky
více či méně skryté nebo zjevné právní a finanční podpoře státu. Téměř s jistotou lze říci, že
rozvoj evropských železnic v masovém měřítku a zejména vznik ucelených národních
a mezinárodních sítí byl přímo umožněn právě jen s podporou státu. Bez této podpory by vlna
railmanie rychle skončila bankrotem mnoha společností a ekonomicky efektivní železniční
provoz by se zřejmě omezil jen na dálkové tratě spojené s těžkým průmyslem a mořeplavbou.
S malým zjednodušením můžeme říci, že prvotním cílem pro řadu podnikatelů v období
railmanie (nejen!) nebylo železnice provozovat, ale budovat je: relativně rychlý a velký zisk
plynul ze stavební činnosti a výroby strojního zařízení, zatímco dlouhodobá návratnost
provozu nebyla pro soukromý kapitál tolik lákavá. Zajímavě to dokládá i výrok stavebního
podnikatele v Čechách z roku 1871: „...stavba trati, to je jistota, zlatý důl, z kterého vyrubeš
všechno cenné v několika málo letech a pak děj se vůle Boží“ – (cit. podle Hons 1961, s. 88).
Pro stát však byla zajímavá a strategická dopravní obslužnost území, proto stát tak často
provoz dotoval a nebo železnice (k menší či větší radosti původních vlastníků) odkupoval.
Zcela zásadní je rozhodnutí, zda bude stát železniční dopravní cesty vlastnit, budovat,
financovat jejich budování, regulovat tuto výstavbu, alespoň dohlížet na ni nebo zcela
rezignuje na svůj vliv na železniční infrastrukturu. Z historie vidíme, že ani jeden z těchto
přístupů není univerzálně vhodný a nese s sebou problémy a náklady. Další zásadní otázkou
je rozhodnutí o míře participace státu na železničním provozu: od vlastního provozu, přes
systémy regulace tarifů, koncesí na provoz tratí, dotací a objednávek veřejné dopravní služby
až po zcela liberální provoz usměrňovaný jen obecnými právními předpisy (zejména
obchodním právem a právem hospodářské soutěže). Rozhodnutí těchto otázek záleží na tom,
s jakými náklady a jakých cílů hodlá stát dosáhnout. V současné době je udržení provozu (ať
už privátních nebo státních dopravců) na celé železniční síti, vzniklé v minulosti za situace,
která nezajišťovala konkurenceschopnost, a ani nikdy konkurenceschopná nebyla, možné jen
za cenu vysokých nákladů hrazených z veřejných prostředků a plýtvání zdrojů.
Je-li tomu tak, je při formulaci současné dopravní politiky státu a tedy strategie revitalizace
železniční dopravy prvotní a klíčové nikoli „technické řešení“, tzn. stanovení
institucionálního uspořádání železniční dopravy, ale definování precizních cílů dopravní
politiky a zejména jejich nákladů. Tedy nikoli zavedení nástroje jako cíle samotného
s mlhavou vírou v jeho pozitivní působení, ale volba nástrojů podle stanovených cílů při
zvažování jejich alternativních nákladů. Historická zkušenost pro to může být dobrým
vodítkem.
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3. Životní cyklus železnic
V rámci této kapitoly jsme se pokusili aplikovat teorii životního cyklu na ekonomickou
historii železnice. Myšlenka vzestupu a poklesu jednotlivých odvětví v rámci jejich životního
cyklu je jedním z možných přístupů, jak analyzovat a chápat vývoj národního hospodářství
v dlouhém období. Aplikace teorie životního cyklu také umožňuje vytvářet hypotézy
o možných příčinách vzestupu a pádu železnice a formulovat doporučení pro hospodářskou
politiku. Nejprve popíšeme vlastní teorii životního cyklu, dále ji aplikujeme na železniční
dopravu a dáme do souvislostí s faktory poklesu významu železnic v odvětví dopravy. Blíže
se potom zaměříme na vývoj železniční dopravy v českých zemích a v Evropě.

3.1 Teorie životního cyklu
Teorie životního cyklu tvrdí, že výrobky na trhu procházejí životním cyklem. Životní cyklus
se skládá z období: Vzniku → Růstu → Zralosti → Poklesu. Základní myšlenka teorie má
svůj původ v biologii jako analogie se životním cyklem organismu. Poměrně překvapivě není
tento koncept součástí formální ekonomické teorie a je nejčastěji využíván v marketingových
a obchodních technikách jako nástroj product managementu. Jak uvádí Vernon v rozsáhlém
Palgrave Dictionary of Economics: „Nikdo nepochybuje, že výrobky vznikají, mění se či
zanikají. Archeologové, historici, podnikatelé či běžní občané nemají problém s rozpoznáním
tohoto jevu. Ekonomové, minimálně od dob Davida Huma, příležitostně připouštěli tuto
myšlenku. Ovšem s výjimkou posledních deseti, dvaceti let, bylo využití této koncepce pro
formální induktivní či deduktivní analýzu mimořádně omezené“ (Vernon 1998, s. 986).
Teorie životního cyklu odráží marketingové a obchodní přístupy k této problematice, proto je
pozornost soustředěna na vývoj prodejů, zisků, reklamy, znalosti produktu a loajality
zákazníků. Teorie životního cyklu rozlišuje následující fáze cyklu:
Vznik - Produkt se objevuje na trhu. Zákazníci ještě neznají jeho přednosti, proto jsou obvykle
nutné výdaje na reklamu a propagaci. Investice jsou vysoké v důsledku nutnosti pokrýt
vysoké počáteční náklady na rozjezd výroby a vytvoření trhu. Riziko je vysoké, protože není
jisté, zda bude produkt úspěšný. Zisk je záporný díky vysokým nákladům a nízkým tržbám.
Konkurence v odvětví je slabá.
Růst - Produkt se osvědčil jako úspěšný. Obecné povědomí o produktu a stejně tak jeho
používání se rychle šíří. Tržby rychle rostou, jednotkové náklady klesají a začíná být vytvářen
zisk. Investice jsou stále vysoké. Produkt vypadá slibně a na trh vstupují nový konkurenti.
Zralost - Produkt dosáhl hranic trhu. Tržby i zisky jsou vysoké, ale jsou již omezené možnosti
jejich zvyšování. Mezní tržby rostou pouze velmi pomalu nebo stagnují. Investice už jsou
většinou pouze obnovovací. Konkurence na trhu je mimořádně intenzivní, protože produkt je
mimořádně ziskový.
Pokles - Produkt začíná vycházet z módy. Zákazníci byly odlákáni jinými produkty. Reklama
či loajalita ke značce může pokles přibrzdit, ale ne na dlouho. Tržby klesají a jednotkové
náklady se s poklesem výstupu zvyšují. Zisk je nízký nebo záporný a konkurence opouští trh.
Tuto teorii životního cyklu jsme se pokusili aplikovat na historii železnic. Teorie se vztahuje
k životnímu cyklu produktu. Protože železniční odvětví produkuje v zásadě pouze jediný
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produkt (doprava z bodu A do bodu B), domníváme se, že teorie životního cyklu může být
aplikována na celé odvětví. Samozřejmě jsou s tímto přístupem spojeny určité problémy.
Produkty se v čase mění a tudíž nemusíme mít na počátku a konci cyklu stejný produkt.
Železniční služby v roce 2006 se určitě liší od železničních služeb roku 1830. Ovšem
předpokládáme, že základní podstata této služby se zásadně nezměnila a je tak možné
aplikovat teorii životního cyklu. Na základě historie železnic jsme se pokusili identifikovat
hlavní fáze vývoje železnic a sestrojit pak křivku životního cyklu železnice.
Tabulka 3.1 Fáze vývoje železnic
1
První kroky
2
Hlavní tratě
3
Železniční horečka
4
Kompletní síť
5
Zlatý věk
6
Stagnace
7
Pokles
8
Budoucnost
Zdroj: autoři

1800-1830
1830-1850
1850-1875
1875-1900
1900-1918
1918-1945
1945-2006
2006-?

Graf 3.1 Křivka životního cyklu železnic (Evropa a USA, podíl na dopravním trhu)
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3.2 Faktory poklesu železnic
Příčinami životního cyklu produktu jsou změny v mikroekonomické poptávce a nabídce. Jsou
vyvolány prakticky jakýmkoliv faktorem ovlivňujícím výši nákladů železnice nebo užitek
zákazníka. Nejvýznamnější jsou změny technologií a spotřebitelských preferencí. Jestliže se
zaměříme na faktory poklesu železniční dopravy ve 20. století, potom nejvýznamnějšími
faktory byly nástup silniční a letecké konkurence, měnící se struktura ekonomiky a narůstající
vnitřní nepružnost železnice, rozvoj železnic v prostředí národních státu, výstavba levných
železnic, státní železnice – omezení konkurence a geografické aspekty.
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Silniční a letecká konkurence
Vznik a rozšíření jak železniční, tak silniční dopravy jsou příběhy úspěchu. Železniční
doprava byla úspěšná v devatenáctém století, silniční doprava ve století dvacátém. Existuje
zajímavá diskuze, proč silniční doprava neuspěla již dříve. Někteří autoři argumentují, že
železniční doprava vděčí za svůj vznik náhodě a nebo výrazným investicím: „… S miliony
dolarů ročně investovaných do nových železnic a s každým novým technickým rozšířením
systému narůstal rozdíl mezi železnicemi a silnicemi - možná až do bodu, kdy silniční vozidla
přestala být reálnou alternativou…,a proto motorová vozidla byla vylepšena a zavedena do
běžného provozu až tehdy, když se vyčerpal rozvojový potenciál železnic“ (Fogel, 1966,
s. 42).
V 19. století byly železnice jediným dopravním módem, který byl schopen nabídnout
spolehlivé a komplexní přepravní služby. Existovala sice omezená konkurence říční dopravy
a dostavníků, ale neexistovala auta, autobusy a dobré cesty. Železnice byly dominantní
v dopravě, protože ostatní dopravní módy byly pouze velmi slabě rozvinuty. Tato situace se
dramaticky změnila po rozšíření silniční dopravy. Železnice přestaly být jedinou přepravní
možností a zákazníci dostali možnost volby. Významné výhody však existovaly na straně
silniční dopravy. S prodlužující se délkou silniční sítě byli silniční dopravci schopni
nabídnout dopravu z bodu do bodu jak v nákladní tak v osobní dopravě. Železniční doprava,
limitovaná svou nákladnou infrastrukturou, toho schopná nebyla. Zisková železniční doprava
vyžaduje koncentrované toky dopravy, aby mohly být využity úspory z rozsahu.
Rychlé rozšíření automobilismus souvisí s množstvím výhod individuální automobilové
dopravy – ty výstižně shrnuje např. P. J. McBride (1996), který k nim řadí především rychlost
a flexibilitu. K dalším výhodám individuální automobilové dopravy patří podle D. Halla
(1998) i pohodlí a vybavenost a nesporně též jistá úroveň soukromí / intimity a tedy
i vnímaného bezpečí uvnitř vlastního vozu 16. Přitažlivost individuální dopravy podle téhož
autora spočívá i v tom, že osobní auto do jisté míry symbolizuje demokratický ideál svobody
a spotřebitelské volby. Současná všeobecná dostupnost a rozšíření osobních aut vedlo
dokonce S. Kenyona – G. Lyonse – J. Raffertyho (2002, s. 208) ke konstatování, že „lack of
access to a car is considered to be a characteristic of poverty today“.
Také letecká doprava zaznamenala ve 20. století podle J. P. Rodriguea et al. (2006)
impozantní rozvoj. První osobní trasa letecké dopravy zahájila provoz roku 1919 mezi Anglií
a Francií, následující 20. a 30. léta byla svědkem rychlé expanze regionální a národní letecké
dopravy v Evropě a USA. Zásadní změny z hlediska rozvoje letecké dopravy však nastaly
až po druhé světové válce, zejména pokud jde o její rozsah, kapacitu a rychlost. Vedle změn
technologického rázu (zavedení tryskových letadel s větším doletem) se na rozmachu letecké
dopravy významně podepsaly také rostoucí příjmy obyvatel, což mělo za následek nárůst
počtu osob, které si mohly dovolit zaplatit za její rychlost a pohodlí. Za důležitý faktor, který
uspíšil vnímání letecké dopravy jakožto vhodného a dostupného druhu dopravy, považují
C. J. Hall – S. J. Page (2002) také její zahrnutí do tzv. „prázdninového balíčku“ v souvislosti
se změnami způsobu organizace turismu v 60. letech. Vývoj letecké dopravy je velmi
16

Důležitou skutečností podle L. Bertoliniho (1999) totiž je, že v naší stále mobilnější společnosti se čas
strávený cestováním postupně stává nedílnou součástí aktivního života. Hranice mezi pasivním a aktivním
pojetím cesty se v souvislosti s prodlužováním doby strávené v dopravním prostředku smazávají:
 auta se stávají typem druhotného obydlí a kanceláře, lidé v nich poslouchají hudbu nebo zprávy,
učí se jazyky, volají do kanceláře nebo známým, potkávají se s kolegy, přáteli nebo rodinou apod.;
 na druhou stranu hromadná doprava – ač nenabízí tolik soukromí jako osobní auto – nevyžaduje aktivní
účast při řízení a uvolňuje tak čas pro práci, povídání nebo prostě odpočinek.
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dynamický i v současnosti – příčinu tohoto stavu lze spatřovat v deregulacích letecké
dopravy. Stručný a zajímavý přehled aktuálních tendencí v letecké dopravě poskytuje
např. K. O´Connor (2003).
Důsledkem rozvoje silniční a posléze i letecké dopravy bylo, že z mnoha dopravních tržních
segmentů byla železnice prakticky vytlačena. V současnosti je železnice silná pouze ve třech
tržních segmentech: nákladní doprava sypkých materiálů, IC osobní doprava (300-800 km)
a příměstská osobní doprava v hustě obydlených aglomeracích.
Struktura ekonomiky
Ekonomický vývoj 20. století nebyl pro železniční dopravu příliš příznivý. Jádro hospodářské
aktivity se pomalu přesouvalo od průmyslu k službám. To poškodilo železniční nákladní
dopravu, protože hlavními zákazníky byli průmysloví výrobci obchodující s těžkými
surovinami jako jsou železo, uhlí a dřevo. Ovšem současná ekonomika má stále menší
hmotnost: „V roce 1999 celkový výstup americké ekonomiky vážil zhruba stejně jako před sto
lety. Ovšem jeho hodnota v reálných cenách byla dvacetkrát vyšší. Produkce má stále menší
hmotnost, závisí stále více na lidském kapitálu než na fyzickém materiálu. Produkce se
posunula od železa, kabelů a trubek k mikroprocesorům, optickým vláknům a tranzistorům“
(Bishop, 2000, s.243). Také dopravní náklady podstatně klesly: „Průměrné náklady na
přesunutí tuny na míli v roce 1890 byly 18,5 centů (v 2001 dolarech; USA). Dnes jsou tyto
náklady 2,3 centů. V nejlepším období dopravní služby představovaly 9 % HDP. Dnes,
s vyloučením letecké dopravy, přestavují 2 % národního produktu“ (Glaeser – Kohlhase,
2003, s. 4). Měnící se struktura ekonomiky poškozuje železnice, protože ztrácejí
konkurenceschopnost s dopravou silniční. Železnice byly vyvinuty pro dopravu velkých
objemů na několika tratích spojujících hlavní centra ekonomické aktivity. V současném světě,
kde ekonomické aktivity jsou decentralizované a důležitá je doprava z bodu do bodu, není
tato struktura příliš užitečná.
Vnitřní nepružnost železnic
Pokles železniční dopravy byl urychlen specifickými faktory, přítomnými v tomto odvětví.
V 19. století byly některé železniční společnosti progresivní a dynamické, avšak ve 20. století
se železnice staly takřka bez výjimky velkými monolitickými organizacemi s byrokratickou
strukturou. Byrokratická struktura umožňuje řídit velké a komplexní podnikání. Na druhou
stranu snižuje pružnost a potlačuje tržně orientované chování. V následující pasáži, která zní
překvapivě moderně, komentoval již v roce 1934 H. M. Hallsworth nedostatek pružnosti
v chování železniční společnosti: „Domnívám se, že musí být připuštěno, že, až na pár
posledních let, si železnice neuvědomily nástup silniční dopravy nebo byly ve svých reakcích
pomalé. Před nástupem silniční dopravy železnice příliš mnoho spoléhaly na svoji pozici. Byly
zvyklé čekat až k nim zákazník přijde, protože ve většině případů žádný jiný způsob dopravy
ve stejné efektivitě nebyl dostupný. Je sice skutečností, že využívaly průzkumu trhu, ovšem
zdaleka ne v takové míře jaká by byla potřeba. Potřeby zákazníků nebyly speciálně zkoumány.
Existovala tendence na stížnosti čekat než jim předcházet změnou chování“ (Hallsworth,
1934, s. 551).
Evropské železnice jsou tímto jevem zasaženy silněji než železnice v USA, protože díky
historickému vývoji jsou železniční trhy a služby v Evropě stále provozovány národně
a rozděleny hranicemi. To představuje zvláštní anomálii v situaci jednotného trhu a handicap
ve vztahu k silniční dopravě 17. Důsledkem je pak fragmentace trhu, nízký stupeň konkurence
17

Podrobněji dále.
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a slabé výsledky ve zlepšování služeb nebo snižování nákladů. V analýze železniční politiky
EU Di Pietroantonio a Pelkmans (Pietroantonio – Pelkmans, 2004, s. 4) identifikovali deset
problémů vyplývající z tohoto stavu:
 limitovaná pozornost v péči o zákazníka;
 slabá spolehlivost a přesnost zásilek;
 omezená pružnost v kombinovaných zásilkách;
 fragmentované přeshraniční služby se zdrženími na hranicích;
 absence přeshraniční kabotáže;
 chybějící integrované služby pro vytváření logistických řetězců;
 dopravní priority jsou přiděleny osobní dopravě;
 chybějící obchody na jedno zastavení při přidělování dopravní kapacity;
 nízký stupeň konkurence;
 netransparentní nákladová struktura na mezinárodních koridorech.
Rozvoj železnic v prostředí národních států
K nejdůležitějším v odborné literatuře obecně akceptovaným faktorům současné neúspěšnosti
evropských železnic patří skutečnost, že jejich vznik a dlouhodobý vývoj probíhal v relativně
úzkém národním prostředí, tzn. v politicky fragmentovaném systému malých evropských
národních států. Např. podle názoru W. Tietzeho – M. L. Steinmann-Tietzeové (1999) byly
národní železniční systémy dokonce záměrně rozvíjeny s určitými technickými odlišnostmi,
protože takový přístup byl z hlediska mezinárodní konkurence a národních zájmů
(např. strategické vojenské požadavky) v tehdejší situaci výhodný. Důsledkem toho je dnes –
přes několik desetiletí trvající postupnou politickou a ekonomickou integraci evropského
kontinentu – existence celé řady drobnějších nebo závažnějších technických rozdílů
(např. rozchod, zabezpečovací a sdělovací systémy, systémy elektrizace, výška nástupištních
hran, rozdílné technické normy a předpisy apod.). Tyto rozdíly přitom jednak stále reflektují
polohu státních hranic a zároveň brání zřízení jednotné interoperabilní, a tudíž efektivně
fungující, panevropské železniční sítě. Překonání uvedených technických rozdílů je sice
technicky možné, ale finančně náročné.
Na negativní vliv zvoleného rozchodu na příkladu Španělska poukazují J. Font – R. Majoral
(1998). Širokým rozchodem kolejí používaným ve Španělsku (1688 mm ve srovnání
se standardním evropským rozchodem 1435 mm) tito autoři vysvětlují historii selhání
španělských železnic. Rozchod španělských železnic byl přijat v roce 1844 v důsledku
doporučení stavebních inženýrů Subercaseho a Santa Cruzeho. Ti považovali širší rozchod
za vhodnější, protože vzhledem ke specifickým přírodním podmínkám Španělska (typický
je členitý reliéf s příkrými svahy) mohl podle nich umožnit nasazení silnějších lokomotiv
(Carbonell 1990)). V současné době je však již jen málo pochyb o tom, že rozdílný rozchod
významně omezuje železniční dopravu mezi Španělskem a zbytkem Evropy – podle údajů
v publikaci European Commission (2001) bylo v roce 1998 mezi Španělskem a Evropou
přepraveno celkem 144 mil. tun zboží, z toho 53 % po silnici, 44 % po moři a jen 3 %
po kolejích. Z toho důvodu je změna rozchodu španělských železnic často a opakovaně
diskutovaným tématem, nejvážnější úsilí tímto směrem lze datovat do 20. a 30. let 20. století.
Rozsáhlé diskuse se rozhořely znovu v 80. letech 20. století, kdy se plánovala postupná
modifikace rozchodu na nejvýznamnějších tratích s největším objemem osobní a nákladní
dopravy (např. trať Portbou – Barcelona). Plány však realizovány nebyly, jediným skutečným
výsledkem bylo rozhodnutí o tom, že vysokorychlostní tratě systému AVE (Alta Velocidad
Española) budou mít ve Španělsku normální rozchod, aby bylo v budoucnu možné jejich
snadné spojení s francouzskou sítí LGV/TGV.
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O nekompatibilitě signalizačních systémů v Evropě podrobněji hovoří např. publikace
European Commission (2006a). Konstatuje se v ní, že postupně bylo v Evropě pro národní
železnice vyvinuto mnoho specifických signalizačních systémů, lišících se zejména
v přenosových frekvencích a zásadně též v povaze poskytovaných informací. V současnosti
tak v území EU-25 pracuje více než dvacet systémů, které jsou vzájemně naprosto
neslučitelné. V důsledku toho musí být vlaky pro mezinárodní provoz vybaveny speciálními
zařízeními, jako příklad je možné uvést vlaky systému Thalys (vysokorychlostní systém
spojující města Paříž, Brusel, Kolín nad Rýnem a Amsterdam), v nichž jsou instalovány
přístroje pro příjem a zpracování signálů ze sedmi odlišných systémů. Tato situace
samozřejmě celkově komplikuje železniční dopravu, a to mimo jiné tím, že zvyšuje výrobní
a provozní náklady včetně nákladů na údržbu a zvyšuje riziko selhání systému.
Důsledkem technické fragmentace je také nízká kvalita mezinárodní nákladní železniční
dopravy, projevující se zejména nízkou přepravní rychlostí. Podle odhadu studie A study
on single wagon load traffic (2001) se průměrná přepravní rychlost v nákladní železniční
dopravě na hlavních tratích pohybuje pouze kolem 20 km/h. Nízká rychlost pak spolu
s neuspokojivou přesností a spolehlivostí služeb nutí potenciální zákazníky železnice obracet
se na jiné než železniční přepravce.
Výstavba levných železnic
Kromě záměrné technické rozdílnosti železničních systémů v různých evropských státech
je nevýhodou značné části existující železniční sítě i ta skutečnost, že řada tratí byla
v 19. století stavěna pokud možno co nejlevněji. U nás jde např. o výstavbu lokálních drah
(blíže o těchto dráhách označovaných též někdy jako dráhy místní, sekundární, vicinální
či železnice nižšího řádu píše např. Pavlíček 2002), tyto přístupy byly ale aplikovány
i v jiných částech Evropy, o situaci ve Velké Británii hovoří např. Ch. Wolmar (2005). Velká
pozornost je lokálním drahám věnována také v monografii „Dejiny železníc na území
Slovenska“ (Kubáček et al. 1999).
Graf 3.2 Délka kolejí v ČR podle povolené rychlosti (v %, k 31. 12. 2005)
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Zdroj: České dráhy 2006

Podle S. Pavlíčka (2002) vyplývají hlavní úspory při výstavbě lokálních drah ve srovnání
s dráhami hlavními z toho, že tyto dráhy mohly mít podle tehdy platných zákonů řadu
stavebních, provozních i jiných úlev. Tyto dráhy měly povoleny např. menší poloměry
oblouků (často jen 200 až 300 metrů), větší sklony, lehčí kolejnice, slabší pražce, 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.
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Z uvedených informací pro současnost vyplývá zejména nevýhodná konfigurace značné části
drážní sítě pokud jde o vedení tratí, rychlostní parametry (oblouky, stoupání apod., situaci
v ČR alespoň zhruba charakterizuje graf 3.2), přípustnost pouze nízkého osového zatížení
apod. Takto konfigurovaná dopravní infrastruktura však podle názoru EU neodpovídá
dnešním ani budoucím požadavkům na železniční dopravu.
Státní železnice – omezení konkurence
Z pohledu vztahu státu a železnice bývá za příčinu neúspěchu evropských železnic často
považováno i zestátnění železniční dopravy v druhé polovině 19. století, respektive
na přelomu 19. a 20. století, a dlouhodobá existence dominantních státem buď přímo
vlastněných nebo řízených národních dopravců. To vedlo ke konzervaci fungování železniční
dopravy, k jejímu netržnímu chování a ve svém důsledku k nárůstu její nekonkurenceschopnosti. 18
Otázka, zda je lepší manažer stát anebo soukromá firma, je pro řadu ekonomů sporná. Pro tuto
analýzu je však podstatnější fakt, že železnice v evropských podmínkách v druhé polovině 20.
století fungovaly skutečně velmi nepružně. Ten dokládá např. také J. Hibbs (2003) když –
na základě britských reálií – konstatuje, že typickým rysem této doby byla převaha
technického managementu nad obchodním. Důsledky toho lze názorně vyjádřit tak,
že pro takový management bylo důležitější to, že vlaky jezdily, a nikoliv to, zda skutečně
něco anebo někoho přepravovaly.
Důsledky tohoto způsobu řízení železniční dopravy byly dalekosáhlé, neboť železnice
v Evropě – na rozdíl od odlišné situace v Americe – i nadále nabízely služby v šíři z dob,
kdy byly dominantním nákladním i osobním dopravcem, a nesnažily se specializovat
a nabízet kvalitní služby v těch segmentech dopravního trhu, v nichž měly (a mají) zřejmý
potenciál.
Geografické aspekty a širší kontext změn poptávky po dopravě
Jiný pohled na problematiku současné tržní pozice železnic nabízí hledisko geografické
organizace prostoru. Relativní pokles dopravního významu evropských železnic může podle
něho souviset s tím, že většina tratí vznikla v době mezi roky 1840 a 1900, tzn. v době,
kdy převládaly jiné vzorce prostorového chování než v současnosti. Železnice byla
přizpůsobena tehdy převažujícímu trendu koncentrace obyvatelstva (růst urbanizace)
a koncentrace ekonomických, sociálních i jiných aktivit. Protože tedy železnice vznikla
v době jiných nároků na přepravu zboží, v době odlišného geografického charakteru cílových
míst a směrů přeprav, byl této situaci přizpůsoben celý systém železniční dopravy, a to včetně
alokace dopravní infrastruktury.
Takto vytvořený systém železniční dopravy však v současné době, kdy dominuje
dekoncentrace obyvatelstva a hospodářských činností vedoucí k jejich většímu rozptylu
v prostoru, nemusí moderním přepravním nárokům odpovídat. Samotné zahájení procesu
dekoncentrace v rozsáhlejší míře je v odborných pramenech spojováno s nástupem silniční
dopravy a v menší míře také některých dalších skutečností. Zároveň je důležité, že se
v průběhu doby nezměnila jen prostorová lokalizace výrobních činností a obyvatelstva, ale
současně došlo i k proměně struktury přepravovaného zboží v neprospěch hromadných
substrátů. Obě skutečnosti jsou přitom vzhledem k charakteru drážní dopravy (fixace na

18

Podrobněji se této problematice věnujeme v kapitole 2.
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určitou trasu, efektivní schopnost přepravy velkého množství zboží najednou) nevýhodné
a preferují konkurenční druhy dopravy.
Bližší informace k procesům koncentrace a dekoncentrace v souvislosti s dostupnými
dopravními technologiemi viz např. v pracích P. Horské – E. Maura – J. Musila (2002)
či J. P. Rodriguea et al. (2004). Analogickými problémy a důsledky dopravy z hlediska
koncentrace a dekoncentrace aktivit na úrovni města se zabývají např. D. T. Herbert –
C. J. Thomas (1997).

3.3 Ekonomická historie české železnice
Železniční doprava na českém území vznikla vybudováním koněspřežky České Budějovice –
Linec se zahájením provozu na části trati v roce 1828. Dobudováním trati Havlíčkův Brod –
Brno v roce 1953 skončila výstavba nových železničních tratí na českém území.
3.3.1 Železnice v českých zemích v 19. století
Při výstavbě tratí v polovině 19. století určovaly trasování drah geografické podmínky
a původní silniční komunikace. 19 Dráhy vedly zpočátku do míst s těžbou soli a pro přepravu
velmi těžkého nákladu, kdy nebylo možné použití plavby. Stěžejním motivem vedení
hlavních tras železniční dopravy, jak je uvedeno výše, byla přeprava průmyslového zboží
a nerostných surovin, avšak v některých případech hrála rozhodující roli přeprava osob.
Vznikala však i řada tratí, které neměly oporu v přepravě průmyslového zboží nebo surovin
a neexistovala zde ani vysoká poptávka po přepravě osob. Tvůrci těchto tratí předpokládali, že
železnice „přivede průmysl“. To se však v řadě případů nestalo. Z důvodu vzniku řady drah
bez promyšlené ekonomické kalkulace. narůstaly v poslední čtvrtině 19. století státní garance
a půjčky železničním společnostem Často se tak stávalo díky tlaku státu na snížení
nezaměstnanosti a již od počátku své existence byla většina místních drah ztrátová, což bylo
jedním z důvodů jejich zestátnění na základě sekvestračního zákona platného od roku 1877.
Jaká konkurence stála proti nově vznikající železniční dopravě? Jednalo se o formanské vozy,
dostavníky, poštovní vozy a říční dopravu. Formanské vozy byly schopny přepravit po silnici
zboží s nejvyšší hmotností. Poštovní přeprava byla obdobná jako dostavníková, tedy s vyšší
přepravní rychlostí než formanská, avšak s lepším napojením na zahraničí. Říční doprava
zažila rozmach s příchodem páry, která umožnila přepravu zboží proti proudu řeky. Přesto
další rozvoj tohoto druhu dopravy narážel a naráží na přírodní podmínky v českých zemích.
Provozování drážní dopravy ve 2. polovině 19. století však nebylo soukromým, se všemi
riziky spojeným, podnikáním, neboť železniční společnosti měly zaručeno zúročení kapitálu
a příp. i osvobození státem od placení daní po určitou dobu i přesto, že se u hlavních tratí
jednalo o vysoce ziskový druh podnikání (Štěpán 1958). Železniční doprava zažívala v tomto
období opravdový boom. Vývoj drah a tratí byl úzce spojen s vývojem průmyslu na území
České republiky (především hutního, těžebního a cukrovarnického).
Železnice uspěla na dopravním trhu v důsledku zkrácení přepravního času a s tím
souvisejícím snížením provozních nákladů. Tyto hlavní faktory je možné ilustrovat na úřední
zkoušce nosnosti na koněspřežné trati České Budějovice – Linec, kdy byl kůň schopen
19

Což se stává ve 2. polovině 20. století velkým handicap železnic. V důsledku vedení tratí do velkých oblouků
jsou tratě spojující města většinou delší než silnice.
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přepravit průměrně desetkrát větší náklad než po silnici (Folprech 1988). S rozvojem parních
lokomotiv se výhodnost železnice vůči povoznické dopravě ještě několikanásobně zvyšovala.
„Nosnost vlaků byla v roce 1840 padesát tun a rychlost 30km/h. V roce 1890 přesáhla
nosnost 280 tun a rychlost vlaku 70km/h. Ve srovnání se silniční dopravou tedy železnice ve 2.
polovině 19. století poskytovala zhruba šestkrát kratší dobu cesty a umožňovala v jedné
přepravní soupravě převézt sedmdesátkrát až stokrát více nákladu. Kapacita železniční tratě
byla také zhruba sedmdesátkrát až stokrát větší nežli tehdejší silnice. Denní dojezd formanů
činil průměrně 30 km. Mechanizovaná železniční doprava se odpoutala od světelných
a biologických závislostí a mohla tedy za den urazit 600 až 900 km, tj. 20krát až 30krát více“
(Folprech 1988, s. 9-11).
Úspěch železnice nebyl jenom technologický, ale i ekonomický, o čemž svědčí výnosnost
provozu tratí. Výnos z provozování trati Severní státní dráhy v prvních letech stoupl
z přibližně 50 tis. zl. na cca 1,1 mil. zl. v roce 1851. Dvou až deseti procentní zúročení
kapitálu přinášel provoz tratí ve státním provozu v letech 1851-54 (Folprech 1988).
Graf 3.3 Délka železničních tratí v Rakousko-Uhersku a Československu 20
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3.3.2 Železnice v českých zemích ve 20. století
Za první republiky došlo již jen k pozvolnému vzniku několika nových tratí, především ve
směru na východ, v důsledku vzniku Československa. Jednalo se především o trať mezi
Vsetínem a Horní Lidčí, dále tzv. středoslovenskou transverzálu a její traťový úsek Veselí nad
Moravou – Nové Mesto nad Váhom. Obě dráhy byly budovány s cílem zabezpečit bezpečné
a rychlé spojení celého Československa od západu na východ.
Se vznikem Československa byly založeny Československé státní dráhy (ČSD) a ty byly
zpočátku hospodářsky úspěšné. Přepravní výkony ČSD rostly. „Počet lokomotivních
kilometrů se od r. 1919 do r. 1930 zdvojnásobil, počet hrubých tunových kilometrů stoupal až
do okupace. Naproti tomu se soustavně snižovala spotřeba paliva a maziva na 1 lokomotivní
kilometr; to svědčí o tom, že i stav lokomotiv se zlepšoval“ (Štěpán 1958, s. 200). ČSD
vykázaly v roce 1928 zisk ve výši 297 mil. Kčs, avšak společnost byla tvrdě zasažena velkou
20
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krizí ve 30. letech minulého století a hospodaření ČSD se v roce 1933, v důsledku hlubokého
poklesu přepravních výkonů, propadlo do ztráty 892 mil. Kčs. Až v roce 1937 dosáhly ČSD
kladného hospodářského výsledku ve výši 79 mil Kčs. 21 Ve 30. letech byly ČSD nuceny
zrušit několik tratí, např. Kuřim-Veverská Bitýška.
Ve stejném období se objevuje nový konkurent železniční dopravy, a sice přeprava
automobilová a autobusová. „Vždyť počet osobních automobilů v Československu vzrostl od
února 1929 do února 1931 o 50 % a počet autobusů pro hromadnou dopravu osob dokonce
o 64 %“ (Štěpán 1958, s. 209). „Silniční síť byla od dob formanů dostatečně hustá, takže
počáteční nárůst silniční dopravy v období mezi první a druhou světovou válkou nejlépe
charakterizují počty evidovaných vozidel“ (Folprech 1988, s. 13).
Trend v posunu od železniční k silniční dopravě byl celosvětový. Jako první byl započat již na
začátku 20. století v USA a po první světové válce i v Evropě. Díky tehdejší relativní
vyspělosti české ekonomiky byl tento trend započat v české dopravě s nepříliš velkým
zpožděním za vyspělejšími západoevropskými zeměmi.
Tabulka 3.2 Počet evidovaných vozidel
Osobní automobily
Nákladní automobil
Zdroj: FOLPRECH 1988, s. 13

1922

1937

5 316
1 932

91 864
28 660

Aplikace principů centrálně plánovaného hospodářství po roce 1948 silně ovlivnila vývoj
železniční dopravy v socialistickém Československu. V zásadě aplikace principů
socialistického hospodářství výrazně pomohla železnici v boji proti rostoucí silniční dopravě
a přibrzdila její dlouhodobý pokles. Centrálně plánované ekonomiky byly a jsou orientovány
především na plánování a dosahování vysokých kvantitativních a objemových ukazatelů.
K takovému účelu jsou železnice velmi dobře připraveny. Umožňují řízení pomocí
centrálních direktiv, vyhovují nárokům na přepravu velkých objemů těžkých materiálů
a v neposlední řadě i vojenské techniky.
Z tabulky je zřejmé, že přepravní objemy osobní (absolutně) i nákladní (relativně) dopravy
realizované ČSD mezi léty 1952 a 1980 poklesly v porovnání se závodovou dopravou
a dopravou realizovanou ČSAD. Železniční doprava pozvolna začala ztrácet dominantní
postavení na dopravním trhu.
Tabulka 3.3 Přeprava zboží a osob v ČSSR
Nákladní doprava
ČSAD a záv. Doprava
ČSD
Osobní doprava
ČSAD
ČSD
Zdroj: Folprech 1988, s. 15

21

Jednotka

1952

1980

tis. tun
tis. tun

159 500
107 934

1 235 000
291 691

tis. osob
tis. osob

758 209
555 721

2 134 594
415 629

Data dle Výroční zpráva podniku Československé státní dráhy za rok 1928, 1933, 1937
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Přes plánovaný charakter československé ekonomiky se i během let aplikace socialismu
nezadržitelně prosazoval trend nárůstu silniční hromadné i individuální dopravy. Výhody
tohoto druhu přepravy se stávaly tak významné, že se výrazně prosazovaly i v socialistickém
Československu. Pro posouzení objemu poskytovaných železničních služeb jsme provedli
podrobnější analýzu výkonů železniční dopravy v tomto období. V následující tabulce je
zachycen vývoj sledovaných ukazatelů ČSD v období 1959–1989.
Tabulka 3.4 Vybrané ukazatele ČSD v období 1959–1989
Přeprava zboží

Jednotka

1959

1963

1967

1971

1976

1981

1986

1989

tis. tun

180 510

203 112

227 126

250 432

276 400

286 561

296 837

283 900

Přepravní výkon nákladní

mil. tkm

40 281

48 060

52 506

58 409

64 460

66 491

69 401

71 980

Přeprava osob

tis. osob

618 494

626 165

642 995

543 493

461 700

404 595

422 320

411 000

Přepravní výkon osobní*

mil. oskm

21 145

20 537

21 638

20 492

17 910

17 909

19 935

19 670

Počet zaměstnanců
Podíl mzdových nákladů
na celk. nákladech

osoby

194 489

209 591

217 938

210 729

206 458

208 207

264 599

%

39,36

35,97

34,22

30,90

19,64

39,54

16,99

Zdroj: Výroční zpráva Ministerstva dopravy za rok 1959, 1963,1967. Výroční zpráva dopravy za rok 1971, 1976,
1981, 1986, 1989
*Přepravní výkon osobní dopravy místo roku 1971 data za rok 1970.

Z tabulky je patrný mírný růst nákladní dopravy do sedmdesátých let 20. století, v následné
dekádě již dochází k poklesu či stagnaci přepravy zboží a mírnému nárůstu přepravního
výkonu. Tento vývoj je možné interpretovat také jako známku toho, že možnosti extenzivního
rozvoje hospodářství se v pozdně socialistickém Československu postupně vyčerpávaly.
Ačkoliv by bylo možné domnívat se, že vývoj přepravních výkonů železniční dopravy byl
v socialistickém Československu poměrně uspokojivý, vývoj silniční dopravy nám nabízí jiný
pohled. Díky velmi dynamickému růstu silniční přepravy, podíl železnice na celkových
přepravních výkonech klesal. Tento trend byl ještě výraznější v dopravě osobní. Jak přeprava
osob, tak i přepravní výkon se snižoval do počátku osmdesátých let. V osmdesátých letech
došlo ke stagnaci a tudíž nebylo dosaženo úrovně, které dosahovaly železnice na začátku
sedmdesátých let. Počet zaměstnanců ve sledovaném období stagnoval. Velký nárůst byl
zaznamenán až na sklonku 80. let. Mzdové náklady do roku 1976 představovaly 30–40 %
celkových nákladů. Posléze tento podíl klesl na méně než 20 %. Následující tabulka
zachycuje vývoj přepravy osob a zboží na železnici ve srovnání s ostatními druhy dopravy.
Tabulka 3.5 Vývoj přepravy osob dle druhu dopravy v Československu (v tis. osob)
Železniční

Silniční

1937
239 104
18 877
1948
459 731
205 926
1950
501 500
399 719
1955
583 022
758 209
1960
641 487
1 174 436
1965
634 018
1 635 918
1970
557 815
1 717 265
1975
486 437
1 956 877
1980
415 629
2 134 594
1985
419 484
2 273 889
1989
411 000
2 320 300
Zdroj: Výroční zpráva dopravy za rok 1981, 1988, 1989
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Městská
962 718
1 022 381
1 158 108
1 454 650
1 607 867
1 748 261
2 025 800
2 723 449
3 003 489
3 185 100

Letecká

Vodní a říční

35
101
134
221
754
1 245
1 415
1 926
1 678
1 220

1 981
2 384
1 421
2 283
2 756
4 331
1 996
2 904
2 535
2 887

Tomáš Pospíšil, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš

Dynamicky rostla především silniční a městská hromadná doprava. V roce 1989 se oproti
roku 1948 zvýšila silniční doprava desetinásobně a městská hromadná doprava trojnásobně.
Vodní a říční doprava stagnovala a letecká zaznamenala nejrychlejší rozvoj. Železnice
zpočátku vykázala také nárůst cestujících, ale tempo růstu bylo oproti silniční dopravě
výrazně nižší.Od 60. let 20. století dochází k poklesu zájmu cestujících o železnice a v roce
1989 ČSD přepravily méně cestujících než v roce 1948. Když uvážíme populační růst za
sledované období, tak ještě více vynikne hluboký propad železniční dopravy ve 2. polovině
20. století.
Tabulka 3.6 Vývoj přepravního výkonu osobní dopravy v Československu (v mil. oskm)
Železniční

Silniční

Městská (vozkm)

Letecká

Vodní a říční

142
156
194
233
278
292
356
374
389

38
46
94
390
790
1 229
1 814
2 164

15
20
10
24
27
28
32
47
71

1937
9 730
1948
15 974
4 368
1950
15 620
4 528
1955
19 810
7 722
1960
20 618
12 562
1965
21 636
17 596
1970
20 492
21 421
1980
18 043
33 752
1985
19 839
36 619
1989
19 670
39 710
Zdroj: Výroční zpráva dopravy za rok 1981, 1988, 1989

Vývoj přepravního výkonu byl obdobný jako ukazatelé v předešlé tabulce. Nárůst
přepravního výkonu mezi lety 1948 a 1989 byl mírně nižší u silniční a městské dopravy oproti
vyjádření v tis. osobách. Vzhledem k povaze přepravy byl patrný ještě markantnější nárůst
výkonu letecké dopravy a ze stejného důvodu také mírný růst vodní a říční dopravy.
Přepravní výkony železniční dopravy od roku 1965 vykazují klesající trend.
Graf 3.4 Vývoj přepravených osob a přepravního výkonu železniční dopravy v RakouskoUhersku a Československu 22
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Zdroj: Mitchell 1975;.od roku 1970: Výroční zpráva dopravy za rok 1981, 1988.
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V grafu vidíme rostoucí trend přepravy osob s využitím drah do 60. let minulého století,
výkyvy se objevily pouze v době světových válek a velké krize. V následujícím období
dochází k poměrně velkému poklesu vyjádřenému jak kvantitativně v počtu přepravených
osob, tak i výkonově v oskm.
Tabulka 3.7 Vývoj přepravy zboží dle druhu dopravy v Československu (v tis. tun)
Železniční

Silniční

1937
70 059
568
1948
74 432
3 927
1950
96 013
11 732
1955
140 222
222 466
1960
194 100
428 401
1965
218 500
577 652
1970
237 646
703 292
1980
286 223
1 235 285
1985
293 501
1 237 974
1989
283 914
1 258 118
Zdroj: Výroční zpráva dopravy za rok 1981, 1988, 1989

Vodní

Letecká

1 681
927
1 336
2 836
3 530
4 056
4 465
10 457
13 331
13 524

1
2
3
6
15
24
23
25
25
29

U nákladní dopravy na železnici je vývoj mírně odlišný od osobní dopravy. Železnice dosáhly
maximální přepravy nákladu v polovině 80.let 20. století. 23 Přesto došlo mezi léty 1948
a 1989 pouze ke čtyřnásobnému zvětšení objemu přepraveného zboží po kolejích. To ve
srovnání s více než třistanásobným růstem u silniční dopravy znamená hluboký pokles
významu železniční dopravy při přepravě zboží. I vodní doprava zaznamenala za sledované
období vyšší růst než železniční, i když celkový význam vodní dopravy výrazně poklesl.
Letecká doprava vzhledem ke své vysoké nákladovosti neměla v nákladní dopravě takřka
žádný význam.
Tabulka 3.8 Vývoj přepravního výkonu nákladní dopravy v Československu (v mil. tkm)
Železniční

Silniční

Vodní

Letecká

1937
10 476
10
1948
12 562
93
1950
16 193
209
1955
28 238
2 719
1960
43 904
5 108
1965
53 250
6 975
1970
55 909
10 093
1975
62 704
15 016
1980
66 210
21 335
1985
66 203
21 464
1989
66 313
23 826
Zdroj: Výroční zpráva dopravy za rok 1981, 1988, 1989

1 001
629
764
1 485
1 962
2 172
2 434
2 580
3 593
4 356
5 099

1,7
2,1
2,7
3,2
13,8
28
34,3
44,8
42,4
60,9
66

Z hlediska přepravního výkonu v československém hospodářství byly železnice v celém
sledovaném období nejdůležitějším dopravním prostředkem . I přesto jejich význam klesal ve
prospěch silniční dopravy, která zaznamenala mezi lety 1948 (1950) a 1989 dvěstěpadesáti
(stopatnácti) násobný nárůst přepravních výkonů.
23

O to hlubší byl pokles po roce 1990 z důvodu vzniku soukromé silniční dopravy.
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Graf 3.5 Přeprava zboží a přepravní výkon nákladní železniční dopravy v Rakousko-Uhersku
a Československu 24

rok
mil. tun

mil. tkm

Zdroj: Mitchell 1975;.od roku 1970: Výroční zpráva dopravy za rok 1981, 1988, Výroční zpráva ČD s.o. za rok
1995

Pokud se podíváme na vývoj železniční dopravy v českých zemích v dlouhodobé perspektivě,
tak lze identifikovat čtyři fáze vývoje. První byl stabilní a trvalý růst v období zlatého věku
železnic v druhé polovině devatenáctého století a na počátku dvacátého. Tato fáze byla
ukončena první světovou válkou. V období let 1914-1945 čelila česká železnice řadě
nepříznivých okolností. Byl to především rozpad Rakouska-Uherska a s ním ztráta tradičních
trhů a dopravních výkonů. Obě dvě světové války vedly k poklesu obchodu a k materiálním
škodám na železnici. Razantní nástup silniční dopravy a Velká hospodářská krize pak
umocnily celkovou situaci. Po druhé světové válce však poněkud nečekaně došlo k druhému
nárůstu výkonů železniční dopravy v souvislosti s extenzivním rozvojem centrálně plánované
ekonomiky. Po vyčerpání možností takového způsobu růstu však přišla stagnace výkonů,
která se po zavedení tržní ekonomiky změnila v pokles.

3.4 Vývoj a současný stav železniční dopravy v Evropě
Druhá polovina 20. století je charakteristická relativně rychlým tempem růstu intenzity
dopravy. Současně s tím se však v tomto období výrazně měnily poměry na dopravním trhu
spočívající v jeho zásadních strukturálních změnách a také v měnícím se celkovém kontextu.
Tyto změny můžeme charakterizovat slovy S. Hanson (2000), která hovoří jednak o fascinaci
lidstva rychlostí a flexibilitou dopravy (což jsou skutečnosti, které nejlépe saturuje např. podle
P. J. McBridea (1996) silniční doprava, v důsledku čehož tento druh dopravy výrazně
navyšoval své výkony na úkor svých konkurentů), avšak současně zdůrazňuje i rostoucí
význam environmentálních aspektů a úvah o trvalé udržitelnosti vůbec. Jakým způsobem
se v reakci na tyto podněty formoval dopravní trh v Evropě (ve státech současné EU-25)
se pokouší nastínit tato podkapitola.
3.4.1 Srovnání základních dopravních charakteristik EU-25 a vybraných regionů světa
Jako úvod do problematiky může posloužit orientační srovnání Evropy z hlediska základních
dopravních charakteristik s několika vybranými územími světa, která jsou nejvýznamnějšími
zahraničními partnery EU. Při jejich výběru bylo – vzhledem ke srovnatelnosti výsledků –
sledováno i hledisko plošné a populační velikosti. Vybrána tak nakonec byla pouze čtyři
24

Období 1878 – 1917 údaje za Rakousko – Uhersko, od roku 1918 údaje za Československo.
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území, konkrétně USA, Japonsko, Čína a Rusko. Konkrétní srovnání dopravních údajů
přinášejí tabulky 3.9 až 3.14.
Tabulka 3.9
v roce 2003

Vybavenost

dopravní

infrastrukturou

ve

vybraných

regionech

Délka dopravní infrastruktury v tis. km
USA
Japonsko
Čína
EU-25
Silnice
6 394
1 177
1 810
4 818
Dálnice
91
7
30
58
Železnice
207
24
73
200
- podíl elektrifikovaných (v %)
x
69,6
24,8
50,0
Vnitrozemské vodní cesty
42
2
124
37
Potrubovody
259
0
15
28
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet

Tabulka 3.10 Vybavenost
v roce 2003

dopravní

infrastrukturou

ve

vybraných

světa

Rusko
745
29
85
58,7
102
63

regionech

světa

Hustota dopravní infrastruktury v km na 100 km2
USA
Japonsko
Čína
Rusko
EU-25
Silnice
66,4
311,5
18,9
4,4
120,7
Dálnice
0,9
1,8
0,3
0,2
1,5
Železnice
2,2
6,3
0,8
0,5
5,0
Vnitrozemské vodní cesty
0,4
0,5
1,3
1,1
0,9
Potrubovody
2,7
0,1
0,2
0,4
0,7
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet

Vybavenost dopravní infrastrukturou (viz tabulky 3.9 a 3.10) je v pěti hodnocených územích
různá. Příčin tohoto stavu je více, k nejvýznamnějším patří odlišná velikost hodnocených
území, rozdílná hustota zalidnění a v neposlední řadě i rozdílná ekonomická a životní úroveň.
Za zmínku na této úrovni analýzy stojí především ve všech oblastech zaznamenaná několikrát
větší délka silnic ve srovnání se železnicemi a také některé rozdíly v hustotě dopravní
infrastruktury – její vysokou hustotou se vyznačuje především Japonsko a také Evropská unie
(byť zde jsou hodnoty ve srovnání s Japonskem podstatně nižší), střední hodnoty jsou
charakteristické pro USA a nízké hodnoty pak pro rozlehlé a průměrně řídce zalidněné
(zvláště v některých oblastech) státy Čína a Rusko.
Tabulka 3.11 Výkony osobní dopravy ve vybraných regionech světa v roce 2003
Výkony osobní dopravy v mld. osobokilometrů
Čína !!)
Rusko
USA
Japonsko !)
EU-25
Osobní auta
7 008
757
x
x
4 444
Autobusy
226
86
872
139
483
Železnice
22
239
550
158
345
Městská (tramvaje a metro)
18
33
x
95
72
Vodní
1
4
7
1
35
Letecká *)
813
84
178
71
449
Celkem
8 088
1 203
x
x
5 828
*)
Poznámky:
vnitrostátní / uvnitř EU-25
!)
údaje z roku 2002
!!)
údaje z roku 2004
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet
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Tabulka 3.12 Výkony osobní dopravy ve vybraných regionech světa v roce 2003
Podíly druhů osobní dopravy na celkovém přepravním výkonu (v %)
Čína !!)
Rusko
USA
Japonsko !)
EU-25
Osobní auta
86,6
62,9
x
x
76,3
Autobusy
2,8
7,1
x
x
8,3
Železnice
0,3
19,9
x
x
5,9
Městská (tramvaje a metro)
0,2
2,7
x
x
1,2
Vodní
0,0
0,3
x
x
0,6
Letecká *)
10,1
7,0
x
x
7,7
Celkem
100,0
100,0
x
x
100,0
Poznámky: *) vnitrostátní / uvnitř EU-25, !) údaje z roku 2002, !!) údaje z roku 2004
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet

Podoba osobní dopravy (viz tabulky 3.11 a 3.12) se ve sledovaných územích také výrazně liší,
a to nejenom pokud jde o celkové přepravní výkony, ale i strukturu dopravního trhu.
Vzhledem k odlišně velkým územím má smysl porovnávat právě jenom tento tzv. “modal
split”, tedy podíly jednotlivých druhů dopravy na celkových přepravních výkonech (zpravidla
v %). Ve třech územích, pro něž jsou dostupné relavantní údaje (EU-25, USA a Japonsko,
pro srovnání těchto údajů je mimořádně zajímavé, že ve všech těchto případech jde
o ekonomicky i sociálně rozvinuté státy) sice na dopravním trhu dominuje individuální
automobilová doprava, nicméně stupeň její dominance se výrazně odlišuje:
 v USA je tato dominance nejvyšší (více než 85 % dopravního trhu), zároveň pomineme-li
leteckou dopravu (cca 10 %), můžeme ostatní druhy hromadné dopravy (především
železnici) považovat za naprosto marginální (podle Brinkeho 1999 jde o typ
tzv. severoamerického dopravního systému);
 v EU-25 drží osobní auta asi tři čtvrtiny trhu, narozdíl od USA zde není podíl hromadné
železniční a autobusové dopravy tak malý (v 25 členských státech Evropské unie se podle
Brinkeho 1999 mísí tři typy dopravního systému, jeden typ západoevropský a dva typy
zahrnující postsocialistické státy střední a východní Evropy);
 nejnižší stupeň dominance je v Japonsku, neboť individuální automobilová doprava
nedosahuje na trhu osobní dopravy ani dvoutřetinového podílu; charakteristický
je zároveň téměř pětinový podíl železniční dopravy, který můžeme vysvětlit rozvinutým
a několik desítek let fungujícím systémem vysokorychlostní dopravy – první trať systému
Shinkansen z Tokia do Ósaky byla uvedena do provozu v roce 1964 (Rodrigue et al.
2006). (Podle Brinkeho 1999 patří Japonsko do samostatného typu dopravních systémů.)
Tabulka 3.13 Výkony nákladní dopravy ve vybraných regionech světa v roce 2003
Výkony nákladní dopravy v mld. tunokilometrů
USA
Japonsko !)
Čína !!)
EU-25 !!)
Silniční
1 845
312
762
1 684
Železniční
2 341
22
1 827
379
Vnitrozemská vodní **)
476
0
2 872
130
Potrubní
861
x
7
124
Námořní *)
424
236
0
1 484
Celkem
5 947
x
5 468
3 801
Poznámky:*) vnitrostátní / uvnitř EU-25,
**)
v Číně je údaj součtem vnitrozemské vodní a námořní dopravy,
!)
údaje z roku 2002,
!!)
údaje z roku 2004
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet

Rusko
173
1 669
71
2 273
65
4 251
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Tabulka 3.14 Výkony nákladní dopravy ve vybraných regionech světa v roce 2003
Podíly druhů nákladní dopravy na celkovém přepravním výkonu (v %)
USA
Japonsko !)
Čína !!)
Rusko
EU-25 !!)
Silniční
31,0
x
13,9
4,1
44,3
Železniční
39,4
x
33,4
39,3
10,0
Vnitrozemská vodní **)
8,0
x
52,5
1,7
3,4
Potrubní
14,5
x
0,1
53,5
3,3
Námořní *)
7,1
x
0,0
1,5
39,0
Celkem
100,0
x
100,0
100,0
100,0
Poznámky:*)
vnitrostátní / uvnitř EU-25
**)
v Číně je údaj součtem vnitrozemské vodní a námořní dopravy
!)
údaje z roku 2002
!!)
údaje z roku 2004
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet

Rozdíly mezi posuzovanými územími existují i v uspořádání nákladní dopravy (tabulky 3.13
a 3.14). Omezíme-li se znovu pouze na podíly jednotlivých druhů dopravy na celkových
přepravních výkonech (data jsou kromě EU-25 dostupná za USA, Čínu a Rusko), můžeme
uvést, že situace v nákladní dopravě je mnohem diferencovanější než v dopravě osobní, neboť
v každém posuzovaném území dosahuje nejvyššího tržního podílu jiný druh nákladní dopravy
– v EU-25 je to doprava silniční (tržní podíl asi 45 %), v USA železnice (cca 40 %), v Číně
vnitrozemské vodní cesty (přibližně 50 %) a v Rusku potrubní doprava (též zhruba 50 %).
Pokud jde o železniční dopravu, tak ta kromě USA dosahuje významného zastoupení i v Číně
a Rusku, v obou jmenovaných státech její podíl přesahuje 30 % nákladního dopravního trhu.
Zdaleka nejnižší tržní podíl drží nákladní železniční doprava v Evropské unii (pouze 10 %).
3.4.2 Srovnání významu železniční dopravy v EU a Československu
Na závěr si všimněme rozdílného významu železnice v Československu a Evropské unii
(EU). Z následující tabulky vidíme v EU výrazně nižší podíl železniční dopravy na nákladní
dopravě než v Československu. Jak EU, tak i Československo vykazují za sledované období
pokles důležitosti drah pro chod hospodářství. Vyšší tržní podíly železniční dopravy
v Československu oproti EU jsou dány především odlišným hospodářským vývojem, díky
centrálně plánované ekonomice a celkově nižšímu dosaženému stupni ekonomického
rozvoje. 25
Tabulka 3.15 Podíl jednotlivých druhů nákladní dopravy na dopravních výkonech (tkm) v EU
a Československu (vývoj v %)
Československo*
1970
81,7
1980
72,6
1990
69,6
Zdroj: EuroStat, PELTRÁM 2003 s. 20, Výroční zpráva dopravy za rok 1989
*U Československa data za rok 1989 místo 1990.

EU
30,2
24,2
18,2

U osobní dopravy je situace obdobná, pouze rozdíl ve významu drah pro osobní dopravu byl
v Československu oproti EU nižší. V Československu také dochází k výrazně hlubšímu
poklesu podílu železnice na přepravních výkonech osobní dopravy oproti nákladní dopravě,
což je způsobeno nárůstem individuální automobilové dopravy na úkor železniční již v 70.
a 80. letech 20. století.
25

Současná pozice železniční dopravy v ČR a EU viz podkapitola 4.5.
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Tabulka 3.16 Podíl jednotlivých druhů osobní dopravy na dopravních výkonech (oskm) v EU
(vývoj v %)
Československo*

EU#

1970
48,5
11,9
1980
33,6
9,8
1990
18,6
7,9
Zdroj: EuroStat, PELTRÁM 2003, s. 20; výroční zpráva dopravy za rok 1989
*U Československa data za rok 1989 místo 1990, do roku 1980 bez městské hromadné dopravy.
#
U EU kolejová doprava.

Železniční doprava zaujímala v druhé polovině devatenáctého a v první polovině dvacátého
století dominantní pozici na dopravním trhu. V tomto období nabízela služby v rozsahu
a v cenách, kterým ostatní druhy dopravy nemohly konkurovat. Železnice byla v řadě případů
nositelem ekonomického rozvoje území. Charakter drah se s rozvojem železniční sítě měnil
ve strategicko – vojenský nástroj státní politiky a postupně došlo k zestátnění soukromých
železničních společností. 26 Státní železniční společnosti využívaly výhod plynoucích
z integrace odvětví, avšak také se stávaly státními firmami s příliš málo pružnými reakcemi
na změny v přepravní poptávce. Tato skutečnost se mj. odrazila ve vývoji železnice
ve 2. polovině 20. století. Ekonomický význam železniční dopravy ve 2. polovině 20. století
poměrně výrazně klesal a železnice také ztratila strategicko - vojenský význam.

26

Dalším důvodem byla vysoká ztrátovost provozu nejen na místních tratích.
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4. Evropská dopravní politika a železnice
Dlouhodobý vývoj evropského dopravního trhu charakteristický v pozemní dopravě
zejména relativním vzestupem přepravních výkonů silniční dopravy a poklesem výkonů
železniční dopravy, jak jsme popsali v předchozí kapitole, vedl evropské politické
struktury k formulaci společné dopravní politiky. V následujícím textu bude proto
věnována pozornost historii jejího vzniku a její aktuální podobě (kapitoly 4.1 až 4.4)
a také hodnocení jejích reálných dopadů, a to jednak na další vývoj dopravního trhu
(kapitola 4.5) a jednak z hlediska širšího kontextu (kapitola 4.6).

4.1 Evropská dopravní politika – historie, kontext 27,28
Přestože se podle dokumentu European Commission (2001) záměr vytvořit společnou
evropskou dopravní politiku objevuje již v Římských smlouvách (Smlouva o založení
Evropského hospodářského společenství a Smlouva o založení Evropského společenství
atomové energie podepsané v roce 1958), nebyly k jejímu skutečnému vzniku
až do 90. let 20. století podniknuty žádné praktické kroky. Změnu přinesl až podpis
Maastrichtské smlouvy (Smlouva o Evropské unii) v roce 1992, která posílila politické,
institucionální a rozpočtové základy společné evropské dopravní politiky. Kromě jiného
byl už přímo do této smlouvy zakomponován např. koncept tzv. transevropských sítí,
což umožnilo 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 též vznik dokumentu
„White Paper on the Future Development of the Common Transport Policy“. Hlavním
tehdejším cílem bylo otevření dopravního trhu, čehož se v podstatě s výjimkou
železniční dopravy podařilo dosáhnout. 29 K dílčím pozitivním důsledkům těchto změn
patří především pokles cen v letecké a nákladní silniční dopravě spojený
s poskytováním kvalitnějších služeb díky zvýšené konkurenci.
Přes úspěšné otevření dopravního trhu však v prostoru Evropské unie i v průběhu 90. let
přetrvávaly podle dokumentu European Commission (2001) některé skutečnosti, které
deformovaly podobu dopravního trhu. V jejich důsledku se dopravní trh i nadále vyvíjel
z pohledu EU nepříznivým směrem. V dokumentu jsou zmíněny následující trendy:
 nerovnoměrný vývoj jednotlivých druhů dopravy (šlo především o absolutní
i relativní růst výkonů silniční a letecké dopravy a o relativní pokles výkonů
železniční a vnitrozemské vodní dopravy) – podle názoru EU je takový vývoj
odrazem nejen odlišného stupně adaptace jednotlivých druhů dopravy potřebám
moderní ekonomiky, ale jde zároveň o důsledek nezahrnutí všech externích nákladů
do ceny dopravy, kromě toho snižuje cenu zvláště silniční dopravy také neúplné
respektování existujících sociálních a bezpečnostních předpisů;
 růst množství a velikosti kongescí na hlavních dopravních trasách
a v nejdůležitějších dopravních uzlech;
27

Kapitoly 4.1 až 4.4 jsou zpracovány podle dokumentů European Commission (2001), European
Commission (2005) a European Commission (2006b).
28
Přehled vývoje a současného stavu společné evropské dopravní politiky poskytuje v české odborné
literatuře také A. Peltrám (2006).
29
V současné době tak již je v EU kabotáž realitou v silniční dopravě, podobná situace panuje i v dopravě
letecké.
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růst nepříznivých vlivů dopravy na životní prostředí, zdraví apod.

Pokračování těchto trendů i v budoucnosti vnímá Evropská unie jako zásadní problém
(European Commission 2001), protože kongesce v určitých oblastech a na určitých
trasách začínají ohrožovat její ekonomickou konkurenceschopnost. Kongesce (a obecně
přetížení dopravní infrastruktury) v centru totiž podle výkladů EU jdou ruku v ruce
s izolací odlehlých regionů – z tohoto důvodu je potřeba zlepšení dopravních vazeb
periferií s centrálními trhy vnímána jako nezbytný krok k upevnění regionální
soudržnosti (koheze). Takový dopad však nemají pouze kongesce, ekonomickou
konkurenceschopnost Evropy omezují také nedostavěné / scházející úseky kvalitní
dopravní infrastruktury v některých místech (v rétorice EU jde o tzv. „úzká místa“ –
„bottlenecks“) a nedostatečná úroveň interoperability a spolupráce mezi druhy dopravy.
Další skutečnost, kterou Evropská unie vnímala jako stimul k přehodnocení konceptu
dopravní politiky z roku 1992 bylo též připravované rozšíření o deset nových členů
ze střední a východní Evropy. S tímto krokem je totiž podle názoru EU spojena potřeba
kvalitního dopravního propojení „starých“ a „nových“ členských států, protože rozšíření
EU společně s pokračujícím ekonomickým růstem povede podle existujících
předpokladů k nárůstu výměny osob a zboží v Evropě, a tudíž ke zvětšení stávajících
přepravních proudů. 30
Uvedená východiska společné evropské dopravní politiky lze do určité míry zpochybnit,
nicméně kritickým názorům na tuto problematiku je věnována pozornost až v kapitole
4.6 „Kritika a geografické hodnocení evropské dopravní politiky“.

4.2 Evropská dopravní politika – Bílá kniha z roku 2001
Z výše uvedených důvodů byla v roce 2001 společná evropská dopravní politika
modifikována tak, aby byla schopna reflektovat tehdejší situaci na dopravním trhu.
Jejím hlavním cílem přitom bylo dosažení tzv. udržitelného rozvoje, k němuž vedla
cesta prostřednictvím rovnovážného rozvoje jednotlivých druhů dopravy. 31 V rámci
takto obecně definovaného cíle zdůrazňovala EU především následující dílčí výzvy:
 pokles dopravně podmíněných exhalací, a tudíž zvýšení kvality ovzduší;
 snížení úrovně hluku generovaného dopravou;
 pokles závislosti dopravy na ropě a ropných produktech;
 postupné narušení vazby mezi růstem dopravy a růstem ekonomiky;
 změna segmentace dopravního trhu ve prospěch environmentálně šetrnějších druhů
dopravy jako je námořní, vnitrozemská vodní, železniční a intermodální doprava.
Těchto cílů nemohlo být podle EU dosaženo okamžitě, a to zejména ne v době,
kdy se v evropském prostředí již po relativně dlouhou dobu individuální i nákladní
30

Např. podle U. Voigta (1995) roste objem dopravy v hospodářsky rozvinutých zemích přibližně
stejným tempem jako ekonomika, podobný názor zastává i G. Wackermann (1998), který tvrdí, že
současná postindustriální epocha je charakteristická vyšší mobilitou, potřebou mnoha přímých spojení
a dodávek v co nejkratším čase a požadavkem vysoké flexibilnosti, z čehož přímo vyplývá další
pravděpodobný růst intenzity dopravy. Zjednodušeně lze též konstatovat, že ekonomika závislá na
vytváření zásob byla nahrazena ekonomikou založenou na přepravních proudech (stock economy → flow
economy).
31
Na zasedání Evropské rady v Göteborgu v roce 2001 bylo dokonce konstatováno, že dosažení
rovnováhy mezi druhy dopravy je klíčovým prvkem strategie udržitelného rozvoje.
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doprava opírala především o silniční dopravu. Zároveň nebylo možné ani simplicistní
řešení cestou legislativních a administrativních nařízení a regulací, které by na jedné
straně nařídily omezení mobility osob a zboží a na druhé straně vnutily redistribuci
přeprav mezi různé druhy dopravy. K takovým drastickým opatřením neměla Evropská
unie ani sílu ani pravomoc.
Podle Evropské unie připadaly z ekonomického úhlu pohledu v úvahu tři možné
přístupy:
 zpoplatnění zaměřené pouze na silniční dopravu, které by nebylo provázeno žádným
pomocným opatřením zaměřeným na ostatní druhy dopravy – pravděpodobným
důsledkem by sice mohlo být krátkodobé zpomalení růstu silniční dopravy
v souvislosti s vyšší efektivitou využití vozidel (v průměru více nákladů a více osob
na jedno vozidlo), nicméně absence opatření cílených k oživení/revitalizaci
ostatních druhů dopravy by patrně neumožnila vzestup významu ekologičtějších
druhů dopravy;
 zpoplatnění silniční dopravy spojené s dalšími opatřeními cílenými k zefektivnění
ostatních druhů dopravy (zkvalitnění služeb, logistiky a používaných technologií),
avšak bez investic do nové dopravní infrastruktury a bez zahrnutí specifických
opatření zaměřených na redistribuci výkonů mezi druhy dopravy – lze předpokládat,
že takový přístup by sice dosáhl lepších výsledků než předchozí, nicméně by patrně
i nadále na dopravním trhu silně dominovala silniční doprava, tedy nejvíce
znečišťující druh dopravy. Jinými slovy, tento přístup negarantuje dostatečný posun
směrem k trvalé udržitelnosti ve smyslu požadavků přijatých na zasedání Evropské
rady v Göteborgu;
 třetí přístup, na němž byla v následujících pasážích prezentovaná evropská dopravní
politika z roku 2001 skutečně založena, se skládal ze série asi 60 opatření
sledujících zpoplatnění silniční dopravy, revitalizaci alternativních environmentálně
šetrnějších druhů dopravy i investice do tzv. transevropských sítí. Podle představ
Evropské unie měla realizace těchto opatření zaručit skutečnou modifikaci
evropského dopravního trhu ve prospěch železniční, vnitrozemské vodní, příbřežní
námořní a intermodální dopravy. Výsledkem aplikace cca 60 opatření mělo být
též narušení silné vazby mezi růstem dopravy a ekonomiky, a to přesto, že nemělo
dojít k žádnému omezení mobility osob a zboží.
Dosažení ambiciózních cílů evropské dopravní politiky z roku 2001 však nebylo podle
tehdejší Bílé knihy možné bez spolupráce s dalšími programy, politikami a opatřeními
na mezinárodní, národní i lokální úrovni. V této souvislosti byla zmiňována zejména
následující témata:
 ekonomická politika – ta by měla být formulována tak, aby brala v potaz faktory
přispívající k poklesu/růstu poptávky po dopravních službách (silné vazby tohoto
typu lze hledat např. v souvislosti s produkcí just-in-time apod.);
 strategické a prostorové plánování – nástroje tohoto typu by měly zabraňovat
zbytečnému nárůstu mobility vhodnou lokalizací různých funkcí v řešeném
prostoru;
 dopravní politika ve městech a městských regionech – cílem by mělo být dosažení
rovnováhy mezi modernizací hromadné dopravy a racionálnějším využitím osobních
aut;
 rozpočtová a fiskální politika – ty by měly být výhledově nastaveny tak, aby plně
internalizovaly dopravou generované externality a aby zabezpečily výstavbu
kompletních transevropských dopravních sítí;
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politika konkurenceschopnosti – cílem je otevření trhu v případě železniční dopravy
tak, aby dominantní dopravci nemohli bránit rozvoji menších a zároveň aby nedošlo
k poklesu kvality veřejných služeb.

4.3 Opatření Evropské dopravní politiky z roku 2001 s důrazem na
železniční dopravu
Společná evropská dopravní politika z roku 2001 obsahuje celkem asi 60 specifických
opatření zacílených na dosažení výše uvedených cílů. Jednotlivá opatření lze seskupit
do třinácti skupin věnovaných dosažení určitého konkrétního cíle. Vzhledem k zaměření
tohoto textu bude v následujících pasážích provedena stručná charakteristika všech
třinácti skupin opatření, přičemž větší pozornost bude věnována třem skupinám
zaměřeným přímo na podporu železniční dopravy – tj. revitalizaci železnic, podpoře
intermodální dopravy a eliminaci problémových míst (výstavba transevropských
dopravních sítí).
4.3.1 Revitalizace železnic
Železnice představuje v rámci společné evropské dopravní politiky v podobě z roku
2001 strategický sektor, na němž bude záviset její úspěch či neúspěch. Jinými slovy lze
říci, že ji lze považovat za zásadní faktor toho, jestli bude anebo nebude v příštích
desetiletích dosaženo trvalé udržitelnosti dopravního systému. Železnice stále má podle
názoru EU značný potenciál, který může být využit k dosažení nové rovnováhy
na dopravním trhu. 32 K plnému využití potenciálu železniční dopravy, a tedy k zajištění
toho, aby i v budoucnu zůstala významným hráčem na dopravním trhu, je podle názoru
EU nutná liberalizace železničního trhu, optimalizace využití drážní infrastruktury
a modernizace služeb.
Liberalizace železničního trhu / integrace železniční dopravy do vnitřního trhu
Plné liberalizace železničního trhu, předpokládající „železnici bez hranic“ (vznik
tzv. „Integrated European Railway Area“), by mělo být dosaženo prostřednictvím
postupné realizace celkem tří „železničních balíčků“:
 první „balíček“ vznikl v roce 1991, kdy EU vydala direktivu (směrnice
č. 91/440/ES, aktualizovaná v roce 2001 směrnicí č. 2001/12/ES) požadující účetní
oddělení správy drážní infrastruktury od zabezpečení drážního provozu
v jednotlivých státech. Přínos tohoto nařízení podle EU spočívá jednak v tom,
že umožňuje nezávislou a transparentní správu infrastruktury a jednak v tom,
že umožňuje příchod nových drážních dopravců, a tudíž vznik konkurence
na železnici – byť zatím pouze uvnitř jednotlivých členských států. Důsledkem mělo
být oživení celého sektoru včetně tržnějšího chování a restrukturalizace dosud
dominantních národních dopravců. Odstraněny by v důsledku toho měly být situace
32

V této souvislosti lze zmínit, že skupina několika nejvýznamnějších aktérů evropského železničního
trhu (např. UIR – International Union of Railways, CER – Community European Railways, IUPT –
International Union of Public Transport, UNIFE – Union of European Railway Industries) formulovala
hlavní cíle, kterých by měly evropské železnice dosáhnout do roku 2020, následujícím způsobem:
 nárůst tržního podílu osobní dopravy z 6 na 10 %, v nákladní dopravě pak z 8 na 15 %;
 ztrojnásobení produktivity práce;
 zvýšení energetické efektivity železnic o 50 %;
 snížení emisí znečišťujících látek o 50 %;
 nárůst kapacity infrastruktury přiměřený vzestupu dopravy.
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typu, že jedna železniční společnost zároveň vlastní drážní infrastrukturu, přiděluje
právo ji užívat konkurenčním dopravcům, zabezpečuje železniční provoz a navíc
ještě kontroluje dodržování bezpečnostních a dalších předpisů. Toto opatření tedy
samo o sobě předpokládá vytvoření regulačního orgánu, který by měl zodpovídat
především za stanovení podmínek pro ziskání požadovaných vlakových tras
a za stanovení poplatků za použití drážní infrastruktury (směrnice č. 95/19/ES, která
byla později nahrazena směrnicí č. 2001/14/ES). Nový železniční dopravce musí
před zahájením provozu v daném státě získat licenci k provozování drážní dopravy
(směrnice č. 95/18/ES); 33
druhý „balíček“ v stoupil v platnost v roce 2004 a přinesl vytvoření již zmíněné
tzv. „Integrated European Railway Area“. Důležitým cílem tohoto balíčku
je prosazování prvků bezpečnosti a provozní propojitelnosti na území celé EU.
Nastavení vysokých bezpečnostních standardů (směrnice č. 2004/49/ES) a jejich
dodržování na vysokorychlostní i konvenční železniční síti bude kontrolovat
nezávislá organizace, která zároveň jednoznačně stanoví zodpovědnost jednotlivých
aktérů na železničním dopravním trhu tak, aby několik nezávislých dopravců mohlo
paralelně využívat stejné úseky drážní infrastruktury (na evropské úrovni je tímto
orgánem European Railway Agency zřízená v roce 2004 ). V další směrnici
(č. 2004/50/ES), jež je součástí druhého „balíčku“, se aktualizují platné právní
předpisy k technické provozní propojitelnosti (interoperabilitě), která je zapotřebí,
aby došlo k hladkému provozu přes hranice a aby se snížily náklady železničních
kolejových vozidel pro vysokorychlostní síť. 34 Součástí tohoto balíčku je dále
i směrnice č. 2004/51/ES, která umožňuje úplné otevření trhu - úplnou kabotáž
v nákladní železniční dopravě;
v roce 2004 předložila Evropská komise také návrh třetího „balíčku“. V jeho rámci
se sledují podmínky pro liberalizaci trhu mezinárodní osobní železniční dopravy,
pozornost je věnována i otázkám práv cestujících, certifikace strojvedoucích tak,
aby mohli řídit drážní vozidla i po přechodu hranic na cizí síti. Třetí „balíček“
se stále projednává, otevření trhu mezinárodní osobní železniční dopravy tak lze
očekávat až v roce 2010.

Postup liberalizace železničního trhu v Evropě posuzuje např. studie Ch. Kirchnera
(2004), která na základě výpočtu několika indexů rozdělila 25 členských států EU do tří
skupin:
 do skupiny nejpokročilejších států postupujících podle stanoveného harmonogramu
patří Velká Británie, Švédsko, Německo, Nizozemí, Dánsko, Itálie a Portugalsko;

33

Povinnost získat licenci k provozování drážní dopravy však bývá často zneužívána – klasická
železniční lobby se od té doby soustřeďuje na administrativní kroky, které mají její získávání maximálně
zkomplikovat, a to např. pomocí vysokých cen za testování shody technických parametrů či vysokých
schvalovacích poplatků pro provoz vozidla na drážní síti apod.
34
Za klíčovou součást strategie vedoucí k plné integraci železnice do vnitřního trhu EU je považováno
i odstranění technických bariér v evropské železniční síti, které omezují dosažení tzv. interoperability
(tento pojem může být jednoduše vysvětlen jako schopnost jakékoliv součásti železničního vozového
parku pohybovat se po jakémkoliv úseku železnice). Tuto vlastnost sice v současnosti splňuje většina
osobních i nákladních vagonů, neplatí to však pro lokomotivy. Řada rozdílů existuje také ve sdělovacích,
zabezpečovacích a dalších provozních systémech. V dokumentu European Commission (2001) se přitom
odhaduje, že odstranění bariér tohoto typu by se rovnalo úsporám odpovídajícím svou velikostí asi 30 %
ceny vozového parku evropských železnic (!), nicméně je potřeba si zároveň na druhou stranu uvědomit,
že jejich odstranění by stálo řádově desítky miliard EUR.
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do druhé skupiny států s určitým zpožděním vůči stanovenému harmonogramu patří
Norsko, Rakousko, Polsko, Česká republika, Finsko, Lotyšsko, Lucembursko,
Belgie, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Francie;
do třetí skupiny pak patří státy stojící teprve na počátku cesty k liberalizaci
železničního trhu – jedná se o Estonsko, Litvu, Řecko, Irsko a Španělsko.

Po naplnění všech výše uvedených předpokladů by měla na železniční síti EU vzniknout
plná konkurence.
Optimalizace využití drážní infrastruktury
Většina evropské drážní infrastruktury byla postavena v době mezi roky 1840 a 1900,
a to s ohledem především na národní a regionální či dokonce lokální zájmy. Na takto
konfigurované drážní síti se dnes v některých úsecích – zvláště ve velkých
metropolitních regionech – mísí různé typy vlaků od rychlých dálkových spojů osobní
dopravy přes příměstské osobní vlaky, dálkové nákladní expresy až po manipulační
místní nákladní vlaky. Vzhledem k odlišným rychlostem těchto typů vlaků není divu,
že kapacita takových tratí je v mnoha případech téměř anebo zcela vyčerpána. Navíc
přednost obvykle mají osobní vlaky, takže nákladní doprava je ještě více zpomalována.
Takto koncipovaná železniční infrastruktura tedy podle názoru EU neodpovídá dnešním
ani budoucím požadavkům na kvalitní železniční dopravu. Z toho důvodu EU ve své
dopravní politice z roku 2001 požaduje určitou reorganizaci drážní infrastruktury tak,
aby byl umožněn vznik:
 cest pro dálkové mezinárodní nákladní vlaky, a to buď v podobě tratí určených
pouze pro nákladní dopravu anebo v podobě časových úseků vymezených
na vybraných tratích se smíšeným provozem pouze pro nákladní dopravu (vznik
tzv. European rail freight network, někdy též označovaných jako „freight
freeways“);
 sítě vysokorychlostních tratí určených pro dálkovou osobní dopravu.
Vznik obou uvedených typů tratí totiž převezme část provozu z konvenčních tratí,
a tím umožní efektivnější využití jejich provozní kapacity.
Modernizace služeb
Požadavek modernizace nabízených služeb se v nákladní dopravě týká přesnosti,
spolehlivosti a rychlosti přepravy, v osobní dopravě představuje podle EU dobrý příklad
zvýšení standardu služeb rozvoj systému vysokorychlostní dopravy, dále je do této
problematiky řazena např. garance práv cestujícího apod. Za vhodný způsob šíření
inovací v přístupech železničních dopravců ke klientům považuje EU vzájemné
přebírání osvědčených praktik.
4.3.2 Zlepšení kvality v oboru silniční dopravy
Největší síla silniční dopravy spočívá v její schopnosti přepravovat zboží
s nepřekonatelnou úrovní flexibility a ceny. Z těchto důvodů je tento dopravní obor
nenahraditelný, nicméně jeho ekonomická pozice je podle názoru EU horší, než se může
zdát – příčinou je značná fragmentace sektoru, která vede k intenzivní konkurenci mezi
přepravci. Důsledkem tak může být snížení ceny pod úroveň nákladů. Z uvedených
důvodů chce EU v sektoru silniční dopravy navrhnout následující opatření:
 vytvoření legislativy na ochranu silničních přepravců včetně možnosti zvýšení cen
v případě náhlého vzestupu cen paliva;
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úprava sociální a pracovní legislativy v tomto sektoru (např. práva pracovníků);
zpřísnění kontrolních procedur k zabezpečení férové konkurence mezi přepravci.

4.3.3 Podpora příbřežní námořní a vnitrozemské vodní dopravy
Příbřežní námořní a vnitrozemská vodní doprava jsou ve společné evropské dopravní
politice z roku 2001 vnímány jako dva druhy dopravy, které mají potenciál jednak
přispět ke zmírnění kongescí na určitých silničních trasách a jednak kompenzovat
nedostatečnou vybavenost určitých oblastí železniční infrastrukturou. Oba tyto druhy
dopravy jsou totiž podle názoru EU využívány méně, než umožňuje jejich potenciál.
Cestou k oživení příbřežní námořní dopravy je vznik tzv. „mořských dálnic“
(„sea motorways“), které budou tvořit zvláštní prvek v systému transevropských sítí.
Jde především o lepší vzájemné propojení mezi přístavy a navazující železniční
a vnitrozemskou vodní dopravou a o zlepšení přístavních služeb. Největší potenciál
podle EU mají „mořské dálnice“, které umožní nákladní dopravě vyhnout
se nejobtížnějším oblastem jako jsou např. Alpy či Pyreneje. Kromě toho EU v oblasti
námořní dopravy plánuje:
 zpřísnění bezpečnostních pravidel;
 stanovení minimálních sociálních nároků;
 vývoj systému řízení námořní dopravy na celoevropské úrovni;
 směrnici o systému zdanění lodní dopravy na základě registrované tonáže.
V rámci vnitrozemské vodní dopravy se připravují následující kroky, které by oboru
měly vlít novou dynamiku:
 instalace infrastruktury umožňující kontinuální celoroční fungování vodních cest;
 harmonizace technických předpisů týkajících se konstrukce lodí;
 sociální předpisy a certifikace.
4.3.4 Dosažení rovnováhy mezi růstem letecké dopravy a environmentálním stavem
Evropská unie nemá stále vybudován jednotný systém řízení letového provozu.
Současná fragmentace řídících systémů na národní úrovni přispívá ke zpoždění letů
a k plýtvání palivem, čímž způsobuje konkurenční nevýhodu evropským aeroliniím.
Kromě vytvoření tohoto systému je cílem EU v této oblasti:
 vytvoření letecké legislativy na úrovni celého společenství, a to včetně zavedení
efektivní spolupráce s vojenskými systémy;
 zaručení toho, že nevyhnutelná rozšíření letišť spojená se zvýšením jejich kapacity
budou v souladu s novými předpisy k omezení hluku a znečištění způsobeného
pohybem letadel.
4.3.5 Intermodalita jako reálný prvek dopravního trhu
Intermodalita je v evropské dopravní politice z roku 2001 vnímána jako prvek klíčové
důležitosti, protože tvoří alternativu k silniční dopravě. Opatření jako celek je
směřováno k lepšímu provázání/integraci environmentálně příznivějších druhů dopravy
(tzn. námořní, vnitrozemské vodní a železniční dopravy) včetně systému efektivního
řízení celého přepravního řetězce s cílem zvýšit jejich využití, a tím i podíl
na evropském dopravním trhu. Podle EU má také toto opatření šanci podpořit využití
evropských železnic.
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Ke konkrétním prioritním úkolům v rámci této skupiny opatření patří:
 technická harmonizace a interoperabilita mezi systémy, zvláštní pozornost přitom
musí být věnována nakládání s kontejnery, jakožto nejdůležitějším prvkem systému
intermodální dopravy;
 podpora dopravního výzkumu a nalézání inovací (program „Marco Polo“).
4.3.6 Výstavba transevropských dopravních sítí
Projekt transevropských dopravních sítí (dále TEN-T) představuje program výstavby,
modernizace a propojení hlavních evropských dopravních infrastruktur. Jeho hlavním
cílem je odstranění úzkých a problémových míst, které mohou podle EU v určitých
oblastech způsobovat kongesce, a ve svém důsledku tak vést k omezení koheze
a konkurenceschopnosti EU jako celku. Předpokládaný celkový rozsah TEN-T v roce
2020 přibližují následující údaje (podle dokumentu European Commission 2005):
 89 500 km silnic;
 94 000 km železnic, a to včetně cca 20 000 km vysokorychlostních železnic
umožňujících rychlost minimálně 200 km/h;
 11 250 km vnitrozemských vodních cest včetně 210 vnitrozemských přístavů;
 294 mořských přístavů;
 366 letišť.
Takto stanovený rozsah TEN-T zahrne v rámci výstavby tzv. scházejících spojení
(„missing links“) prodloužení existující:
 silniční sítě o 4 800 km nových silnic;
 železniční sítě o 12 500 km nových železnic;
 kromě toho bude podstatně modernizováno asi 3 500 km dalších silnic, 12 300 km
dalších železnic a více než 1 740 km vnitrozemských vodních cest.
Do sítí TEN-T jsou zahrnuty především následující typy tras – železnice odstraňující
nedostatky ve stávající železniční síti, silnice a železnice považované za prioritní
z hlediska absorpce přepravních proudů generovaných rozšířením EU a silniční
a železniční trasy zlepšující dostupnost odlehlých (periferních) regionů EU.
Velký rozsah investic spojených s výstavbou TEN-T vedl ke koncentraci úsilí
na omezený počet vybraných klíčových projektů. 35 Výchozím bodem při jejich výběru
přitom byly národní infrastrukturní plány, z nichž postupně vzešly tzv. prioritní
projekty, jejichž realizace je v eminentním zájmu celé EU. První soustava 14 prioritních
projektů byla přijata na zasedání Evropské rady v Essenu v roce 1996 (odtud někdy
používaný název Essenský seznam). Jejich počet se však několikrát měnil (důsledek
postupu prací na jednotlivých projektech a náhrady dokončených projektů, vliv
rozšíření EU o 10 nových středo- a východoevropských států), podle aktuální verze
je těchto prioritních projektů vymezeno 30 (jejich kompletní přehled viz v tabulce 4.1).
Vzhledem k tomu, že EU věnuje velké úsilí revitalizaci evropských železnic, jsou více
než dvě třetiny z nich (celkem 21 projektů) věnovány železniční dopravě.

35

Podle dokumentu European Commission 2005 by mělo být jen v období let 2005 až 2020 investováno
do kompletace TEN-T v celém rozsahu více než 600 mld. €.
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Obrázek 4.1 TEN-T – prioritní projekty

Zdroj: převzato z European Commission 2005, s. 12-13
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Tabulka 4.1 Přehled prioritních projektů TEN-T (stav k roku 2006)
Číslo

Název
Doprava Dokončení
železnice Berlín - Norimberk - Mnichov - Innsbruck - Verona 1
Bologna - Řím - Neapol - Messina - Palermo s odbočkou Bologna Ž
2015
Miláno
vysokorychlostní železnice Paříž - Brusel - Köln - Amsterdam - Londýn
2
Ž
2007
(PBKAL)
3
vysokorychlostní železniční tahy v jihozápadní Evropě
Ž
2015
4
vysokorychlostní železnice Východ
Ž
2007
5
nákladní železnice Betuwe
Ž
2007
železnice Lyon - Turín - Miláno - Benátky - Terst - Lublaň - Hodoš 6
Ž
2018
Budapešť - hranice s Ukrajinou
dálnice Igoumenitsa - Soluň, Patras - Atény - Soluň, Soluň 7
S
2010
Alexandroupolis - Ormenio, Soluň - Sofia - Nadlac - Budapešť
a Nadlac - Sibiu - Bukurešť - Konstanta
multimodální dopravní systémy sloužící ke spojení Portugalsko 8
Ž, S, L, V
2015
Španělsko - zbytek Evropy
9
železnice Cork - Dublin - Belfast - Larne - Stranraer
Ž
2001
10 letiště Miláno Malpensa
L
2001
11 pevné spojení přes průliv Øresund
Ž, S
2001
nordický trojúhelník - modernizace dopravní infrastruktury v
12
Ž, S, V
2015
severských státech
13 silnice Irsko - Velká Británie - Benelux
S
2013
14 železnice Edinburgh / Glasgow - Liverpool - Birmingham - Londýn
Ž
2008
15 evropský systém satelitní navigace Galileo
N
2010
16 nákladní železnice Sines / Algeciras - Madrid - Pyreneje - Paříž
Ž
2020
železnice Paříž - Štrasburk - Karlsruhe - Stuttgart - Mnichov - Salcburk
17 - Linec - Vídeň - Bratislava (úsek Paříž - Štrasburk se kryje s projektem
Ž
2015
č. 4)
18 vnitrozemská vodní cesta Rýn / Mosela - Mohan - Dunaj
V
2019
19 vysokorychlostní železnice na Pyrenejském poloostrově
Ž
2020
20 pevné spojení přes průliv Fehmarn Belt
Ž, S
2015
21 "mořské dálnice"
V
2010
železnice Atény - Soluň - Sofia - Arad (odbočka do Brašova - Bukurešti
22 a Konstanty) - Budapešť - Bratislava - Vídeň - Brno - Praha Ž
2017
Norimberk / Drážďany / Linec
železnice Gdaňsk - Varšava - Katovice - Ostrava - Brno - Vídeň / Žilina
23
Ž
2015
- Bratislava
železnice Janov - Miláno - Basilej - Müllheim (odbočka do Mulhousu a
24 Lyonu) - Karlsruhe - Frankfurt nad Mohanem - Duisburg - Antverpy /
Ž
2018
Rotterdam
25 dálnice Gdaňsk - Katovice - Ostrava - Brno - Vídeň / Žilina - Bratislava
S
2013
26 železnice a silnice Irsko - Velká Británie - kontinentální Evropa
Ž, S
2020
železnice "Rail Baltica" v trase Varšava - Kaunas - Riga - Tallinn 27
Ž
2018
Helsinki
28 železnice "Eurocaprail" v trase Brusel - Lucemburk - Štrasburk
Ž
2013
29 Jónskojaderský multimodální koridor
Ž, V
2014
30 vnitrozemská vodní cesta Seine - Scheldt
V
2016
Poznámky:
Ž železniční doprava
S silniční doprava
V vodní doprava
L letecká doprava
N satelitní navigace
Zdroj: European Commission 2005
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Financování výstavby TEN-T
Financování je klíčovým problémem, který ovlivňuje tempo výstavby transevropských
dopravních sítí – dokonce je považováno za hlavní příčinu zpoždění jejich výstavby.
Celkové náklady na dokončení výstavby TEN-T byly v roce 2005 odhadnuty na více
než 600 mld. EUR, z nichž 252 mld. by mělo být vynaloženo na výstavbu 30 prioritních
projektů. Přestože částka 252 mld. EUR je velmi vysoká, představuje pouze 0,16 %
HDP EU. Výstavba TEN-T bude i v dalším období – podobně jako dosud – financována
z více zdrojů (blíže viz též obrázek 4.2):
 speciální rozpočet na výstavbu TEN-T v rámci rozpočtu Evropské unie (v obrázku
4.2 je tento zdroj označen jako „TEN-T budget“) – z tohoto zdroje je možné
finacovat max. 50 % ceny přípravných studií a max. 10 % celkových stavebních
nákladů (ve výjimečných případech je možné od roku 2004 tento podíl zvýšit
na 20 % a v případě přeshraničních úseků dokonce až na 50 %);
 strukturální fondy a Kohezní fond (v obrázku 4.2 jsou tyto zdroje označeny jako
„ERDF“ a „Cohesion fund“) – z těchto zdrojů mohou na výstavbu infrastruktury
včetně TEN-T čerpat pouze ekonomicky slabší regiony;
 úvěry Evropské investiční banky 36 (v obrázku 4.2 je tento zdroj označen jako „EIB
(loans)“);
 zdroje členských států a ostatní zdroje (v obrázku 4.2 je tento zdroj označen jako
„to be funded by the Member States and other sources“) – zdroje tohoto typu musí
pokrýt největší část nákladů, neboť ze společných prostředků EU bude financováno
rámcově jen 5 až 6 % celkových nákladů výstavby TEN-T. 37 Kromě veřejných
financí je možné využít i zdroje soukromého sektoru (např. princip „public-privatepartnership“) či aplikovat nějaké jiné inovativní přístupy financování.
Obrázek 4.2 Náklady na výstavbu TEN-T a zdroje financování

Zdroj: převzato z European Commission 2005 (s. 7)

4.3.7 Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Každý rok umírá na silnicích v EU asi 45 tis. osob, což zhruba odpovídá situaci, jako
kdyby se zde každý den zřítilo středně velké letadlo. Vzhledem k tomu, že silniční
nehody představují významný sociální náklad (ztráta životů, léčba zranění, hmotné
36

Detailní rozbor finacování výstavby dopravních sítí prostřednictvím úvěrů od Evropské investiční
banky v době mezi roky 1986 a 1995 poskytuje článek D. Pindera – J. Edwardse (1998).
37
Zdroje ze strany EU jsou totiž ve společné dopravní politice chápany pouze jako katalyzátor realizace
projektů, nikoliv jako hlavní finanční nástroj.
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škody aj.), je do evropské dopravní politiky z roku 2001 zakomponován cíl snížení
počtu obětí silničních nehod na polovinu do roku 2010. V současné době EU k tomuto
cíli nechystá žádná opatření, která by se plošně týkala celého území. Preferována
je výměna dobrých zkušeností mezi členskými státy. Ze strany EU jsou připravována
pouze dvě opatření, která se budou týkat silničních úseků zařazených do systému
transevropských dopravních sítí:
 harmonizace značení zvláště nebezpečných úseků;
 harmonizace kontrol a trestů v mezinárodní komerční dopravě s důrazem na alkohol
a překračování povolené rychlosti.
4.3.8 Přijetí politiky cílené na efektivní zpoplatnění dopravy
Tato skupina opatření vychází z předpokladu, že ne vždy a všude platí uživatelé
jednotlivých druhů dopravy veškeré náklady, které generují. Situace se přitom výrazně
liší mezi jednotlivými členskými státy, což způsobuje nefunkčnost vnitřního trhu
a deformuje konkurenci uvnitř dopravního systému. V důsledku toho v EU nepůsobí
žádný ekonomicky založený stimul k preferenci environmentálně čistších druhů
dopravy. Z toho důvodu společná evropská dopravní politika z roku 2001 navrhuje
následující opatření:
 harmonizaci zdanění paliv, a to zvláště v silniční dopravě;
 přijetí principu zpoplatnění využití dopravní infrastruktury, do něhož budou
integrovány externí náklady dopravy, což by podle předpokladů EU mělo podpořit
využití environmentálně šetrnějších druhů dopravy.
Součástí reformy by měl být i rovný přístup k dopravcům a k různým druhům dopravy.
Cena za užití jakékoliv dopravní infrastruktury (letiště, přístavu, silnice, železnice anebo
vodní cesty) by měla být jednotně dána kategorií dopravní infrastruktury, denní dobou,
vzdáleností, velikostí a hmotností vozidla a dalšími faktory ovlivňujícími kongesce
a environmentální škody.
Vybrané poplatky by podle představ EU měly být vkládány do speciálních fondů, odkud
by měly být zpětně investovány do dopravní infrastruktury tak, aby přinesly maximální
užitek – prioritou by přitom měly být investice do infrastruktury podporující rozvoj
intermodality.
4.3.9 Práva a povinnosti uživatelů
Cílem této skupiny opatření je posílení práv obyvatel EU na přístup ke kvalitním
dopravním službám za přijatelnou cenu. Jako příklad hodný následování i v jiných
druzích dopravy uvádí společná evropská dopravní politika z roku 2001 chartu práv
cestujícího v letecké dopravě, podle níž má cestující např. právo na informace,
kompenzaci nákladů v případě zrušeného letu apod. Kromě práv by však
v dokumentech tohoto typu měly být jasně definovány i povinnosti uživatelů
(např. v oblasti bezpečnosti dopravy).
4.3.10 Rozvoj kvalitní městské dopravy
V oblasti rozvoje kvalitní městské dopravy klade společná evropská dopravní politika
z roku 2001 důraz především na výměnu zkušeností mezi municipalitami. Cílem
je vznik takového trvale udržitelného dopravního systému, který skloubí modernizaci

77

Evropská dopravní politika a železnice

hromadné dopravy a racionální využití osobních aut tak, že ve městech nebudou dále
narůstat dopravní kongesce a environmentální znečištění.
4.3.11 Výzkum a vývoj technologií – podpora čisté a efektivní dopravy
Evropská unie do výzkumu a vývoje dopravních technologií již nějaký čas investuje
a tato podpora by měla být zachována i v budoucnosti. Rámcový výzkumný program
bude zaměřen na dosažení cílů obsažených ve společné dopravní politice z roku 2001.
Hlavní pozornost bude věnována čistší a bezpečnější silniční dopravě, námořní dopravě
a inteligentním systémům řízení dopravy.
4.3.12 Řízení dopadů globalizace
Cílem této skupiny opatření je posílení pozice Evropské unie v mezinárodních
dopravních organizacích (jde např. o organizace International Maritime Organisation,
International Civil Aviation Organisation apod.) tak, aby mohla lépe zastupovat zájmy
Evropy na globální úrovni.
4.3.13 Rozvoj střednědobých a dlouhodobých environmentálních cílů udržitelného
dopravního systému
Trvale udržitelný dopravní systém představuje dlouhodobý cíl, k němuž doprava
v Evropě v žádném případě nemůže dospět v roce 2010 pouze na základě realizace
opatření obsažených ve společné evropské dopravní politice z roku 2001. Z toho
důvodu je potřeba i nadále vyvíjet inovativní postupy a přístupy, které by mohly přispět
k reálné změně stávajícího dopravního systému.

4.4 Současnost evropské dopravní politiky – dokument „Keep Europe
moving – Sustainable mobility for our continent“
Dokument „Keep Europe moving – Sustainable mobility for our continent“ (European
Commission 2006b) představuje střednědobé hodnocení evropské dopravní politiky
z roku 2001. Vzhledem k tomu, že v období mezi roky 2001 a 2006 se změnil kontext,
v němž je evropská dopravní politika formulována, byly navrženy její určité modifikace
tak, aby lépe odpovídala pozměněné realitě. 38 V této kapitole budou proto stručně
uvedeny nejvýznamnější charakteristiky aktuální podoby společné evropské dopravní
politiky.
38

Za nejvýznamnější změny kontextu evropské dopravní politiky mezi roky 2001 a 2006 jsou
považovány následující skutečnosti:
 rozšíření EU o nové členy ve střední a východní Evropě (růst rozmanitosti EU, zvýšení množství
koridorů vhodných pro železniční a vodní dopravu, zkvalitnění podmínek pro námořní dopravu
v důsledku prodloužení pobřeží EU apod.);
 změny v organizaci dopravy (vznik velkých logistických společností, integrace dopravců v letecké
a námořní dopravě aj.);
 rychlý technologický rozvoj v odvětví dopravy (systémy inteligentní mobility, užití alternativních
paliv, atd.);
 nové mezinárodní závazky týkající se životního prostředí (např. Kjótský protokol apod.);
 souvislosti dopravy se spotřebou energií;
 změny mezinárodního kontextu a systému evropské správy (hospodářská globalizace, vnější
dopravní politika EU, vznik nových agentur dohlížejících nad fungováním vnitřního dopravního trhu
v EU aj.).
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Dříve formulované cíle společné evropské dopravní politiky zůstávají víceméně
v platnosti, i nadále lze za její hlavní cíl považovat dosažení tzv. udržitelného rozvoje,
k němuž vede cesta prostřednictvím trvale udržitelné dopravy. Výsledkem by tedy měl
být vznik efektivních dopravních systémů, které (podle European Commission 2006b):
 nabízejí vysokou úroveň mobility jednotlivcům i podnikům a firmám v prostoru celé
Evropské unie;
 garantují environmentální kvality, zajišťují úsporné a efektivní nakládání
s energiemi, zaručují minimální pracovní normy v odvětví dopravy a zároveň chrání
práva klientů a obyvatel v celé EU;
 přispívají k hledání a nalézání inovativních dopravních řešení;
 přispívají k růstu významu EU na mezinárodním poli, a pomáhají tak dosažení
trvalé udržitelnosti dopravy v globálním měřítku.
Jedinou zásadní změnou – z hlediska celkových cílů evropské dopravní politiky – oproti
stavu z roku 2001 je opuštění teze o nutnosti postupného narušení vazby mezi růstem
dopravy a růstem ekonomiky. Tento záměr totiž EU v současnosti vzhledem
k tzv. Lisabonské strategii (zrychlení ekonomického růstu, vyšší zaměstnanost apod.)
pokládá za nerealistický. Do určité míry dochází také k utlumení snahy o změnu
segmentace dopravního trhu ve prospěch environmentálně šetrnějších druhů dopravy
(namísto dřívějšího termínu „změna segmentace dopravního trhu“ se v nové verzi
dopravní politiky používá méně striktní slovní spojení „posun k environmentálnějším
druhům dopravy“), protože rychlejší relativní růst výkonů např. železniční
či vnitrozemské vodní dopravy ve srovnání se silniční dopravou je považován
za nepravděpodobný. Nicméně i v dokumentu z roku 2006 je kladen silný důraz
na garanci environmentální kvality dopravního systému, avšak za cestu k tomuto cíli
je považována spíše snaha o zenvironmentálnění a energetické zefektivnění všech druhů
dopravy včetně dopravy silniční. Navíc se kromě původní intermodality nově
zdůrazňuje potřeba tzv. ko-modality, což je termín zdůrazňující efektivní využívání
jednotlivých druhů dopravy buď samostatně, anebo ve vzájemné součinnosti. 39.
Ze střednědobého hodnocení evropské dopravní politiky z roku 2001 předloženého
v roce 2006 (European Commission 2006b) dále vyplývá, že tehdy formulovaná
opatření nebudou sama o sobě stačit k dosažení proklamovaných cílů. K jejich dosažení
jsou totiž zapotřebí širší a pružnější nástroje jako např.:
 evropské směrnice a jejich jednotná aplikace;
 ekonomické nástroje;
 technologická integrace;
 „měkká“ opatření („soft instruments“);
 regionálně-geograficky diferencovaný přístup.
Teprve operativní nasazení této široké škály opatření může podle názoru EU vést
k požadovaným cílům.
Vzhledem k pozměněnému kontextu a vzhledem k dílčím modifikacím cílů byla v roce
2006 nově formulována i opatření evropské dopravní politiky. Přestože jde oproti
původnímu stavu většinou pouze o nové či částečně přeformulované teze, obsahuje
následující text jejich kompletní přehled (European Commission 2006b).
39

Původní termín – intermodalita – se totiž vztahoval spíše k lepšímu provázání/integraci
environmentálně šetrnějších druhů dopravy, které díky tomu měly vytvořit reálnou alternativu silniční
dopravě. Termín ko-modalita na rozdíl od intermodality připisuje velký význam i dopravě silniční.
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Oblast udržitelné mobility na vnitřním trhu
Téma důsledků dopravy (environmentální a sociální náklady dopravy):
 v zájmu formulace budoucí dopravní politiky je cílem EU podněcování obsáhlé
diskuse o dalším vývoji dopravy v horizontu 20 až 40 roků, která by měla pomoci
nalézt nástroje využitelné k podpoře trvale udržitelného dopravního systému.
Téma pozemní dopravy (silniční a železniční doprava):
 přezkoumání zkušeností s liberalizovaným vnitřním trhem v silniční dopravě
a návrh zlepšení přístupových pravidel na tento trh a též přístupových pravidel k této
profesi;
 řešení velkých rozdílů v úrovni spotřebních daní mezi jednotlivými státy;
 ve spolupráci s regulačními úřady implementace železniční dopravní politiky
EU v jednotlivých členských státech;
 ve spolupráci s Evropskou železniční agenturou („European Railway Agency“)
zintenzivnění úsilí k odstranění technických a provozních překážek bránících
rozvoji mezinárodních železničních činností;
 prozkoumání možného programu podpory rozvoje železniční infrastruktury
speciálně vyčleněné pro nákladní dopravu, a to v kontextu logistiky a logistických
služeb;
 monitoring liberalizovaného železničního trhu.
Téma letecké dopravy:
 monitoring toho, zda státní podpory letecké dopravy a restrukturalizace a integrace
trhu neomezují úroveň konkurence;
 monitoring fungování liberalizovaného vnitřního trhu letecké dopravy a v případě
potřeby návrh úprav;
 dokončení regulačního rámce projektu „single sky“ a modernizace řízení letového
provozu;
 formulace politických opatření cílených k omezení množství emisí produkovaných
letovým provozem.
Téma vodní dopravy (námořní a vnitrozemská vodní doprava):
 pokračování rozsáhlých konzultací s aktéry námořní dopravy s cílem vytvořit
komplexní strategii „společného evropského námořního prostoru“ („common
European maritime space“);
 tvorba komplexní evropské přístavní politiky;
 akce k redukci množství znečišťujícících látek produkovaných vodní dopravou;
 pokračování podpory námořní dopravy na krátké vzdálenosti a pokračování projektu
„mořských dálnic“ („motorways of the sea“);
 ve vnitrozemské vodní plavbě implementace akčního plánu Naiades.
Oblast udržitelné mobility pro občany
Téma zaměstnanosti a pracovních podmínek:
 podpora odborného dopravního vzdělávání a motivace mladých lidí k volbě profese
v dopravě;
 ve spolupráci s aktéry přezkoumání pracovních podmínek v silniční přepravě
a v případě potřeby návrh úprav;
 podpora přeshraničního dialogu mezi sociálními partnery, a to zejména v souvislosti
s uplatňováním konvencí ILO (Mezinárodní organizace práce) v námořní dopravě.
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Téma práv cestujících:
 ve spolupráci s aktéry přezkoumání toho, jakým způsobem může být ve všech
druzích dopravy podpořeno zvýšení kvality služeb a zaručení základních práv
cestujících, a to s důrazem na osoby s omezenou pohyblivostí.
Téma bezpečnosti:
 implementace integrovaného přístupu k bezpečnosti silniční dopravy (otázky
konstrukce a technologie vozidel, infrastruktury, chování účastníků silničního
provozu, potřebných regulací aj.);
 organizace pravidelného každý rok se opakujícího dne bezpečnosti silničního
provozu ke zvýšení povědomí o tomto tématu;
 průběžné sledování a formulace bezpečnostních předpisů v ostatních druzích
dopravy;
 posílení funkce evropských bezpečnostních agentur a postupné rozšiřování jejich
úkolů.
Téma zabezpečení:
 prověření funkčnosti a nákladnosti současných bezpečnostních pravidel v letecké
a námořní dopravě, v případě potřeby na základě zkušeností návrh úprav, které však
nenaruší fungování liberalizovaného trhu;
 úvahy o potřebě rozšíření bezpečnostních pravidel na pozemní a intermodální
dopravu a na ochranu klíčové dopravní infrastruktury.
Téma městské dopravy:
 publikace „zelené knihy“ o městské dopravě, která by identifikovala potenciální
přínos EU k akcím na podporu městské dopravy na místní úrovni.
Oblast dopravy a energetiky
Téma dopravy a energetiky:
 podpora energetické efektivity na úrovni EU, a to na základě připravovaného
akčního plánu;
 podpora akcí EU, a to včetně dobrovolných dohod;
 podpora výzkumu nových technologií a jejich zavádění na trh (jde o technologie
jako jsou např. optimalizace motorů, systémy inteligentního energetického
managementu vozidel, alternativní paliva – biopaliva, palivové články, hybridní
pohon apod.);
 spuštění akcí ke zvýšení povědomí uživatelů o inteligentních a environmentálně
šetrnějších vozidlech a o hlavních programech zaměřených na podporu
environmentálnějšího pohonu a energetické efektivity v odvětví dopravy.
Oblast optimalizace infrastruktury
Téma redukce kongescí a zlepšení dostupnosti:
 podpora a koordinace nezbytných investic do nové anebo modernizované
inteligentní infrastruktury s cílem eliminace úzkých a problémových míst, příprava
zavedení kooperačních systémů k umožnění ko-modálních dopravních řešení,
zlepšení spojení periferních regionů s jádrem EU;
 podpora územního plánování.
Téma mobilizace finančních zdrojů
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maximalizace investic směřujících do prioritních projektů transevropských
dopravních sítí (TEN-T) 40 mobilizací všech dostupných finančních zdrojů (speciální
rozpočet na výstavbu TEN-T v rámci rozpočtu EU, strukturální fondy a Kohezní
fond, kapitálové půjčky např. u Evropské investiční banky či u Evropské banky
pro obnovu a rozvoj, „public-private-partnership“);
využití společných implementačních iniciativ.



Téma automatického zpoplatnění:
 zahájení úvah a konzultací o automatickém zpoplatnění dopravní infrastruktury
a návrh evropské metodiky zpoplatnění infrastruktury vycházející ze směrnice
o zpoplatnění silnic.
Oblast inteligentní mobility
Téma dopravní logistiky:
 tvorba rámcové strategie logistiky evropské nákladní dopravy, široká diskuse
k tomuto dokumentu, formulace akčního plánu.
Téma inteligentních dopravních systémů:
 pokračování programů inteligentní mobility ve všech druzích dopravy – silniční
doprava (inicitavy „Intelligent car“ a „eSafety“), letecká doprava (SESAR),
železnice (ERTMS), vodní doprava (RIS a „SafeSeaNet“);
 využití navigačních signálů z programu „Galileo“, rozvoj dalších podobných
iniciativ v námořní dopravě (iniciativa „emaritime“) a zahájení programu výstavby
inteligentní infrastruktury v silniční dopravě.
Oblast globální dimenze
Téma globální dimenze:
 pokračování diferencované spolupráce a dialogu o dopravních tématech s hlavními
obchodními partnery a regionálními uskupeními;
 v návaznosti na připravovanou dohodu o letectví mezi EU a USA další rozvoj
vnějších vztahů v oblasti letecké dopravy;
 podpora hlavních dopravních projektů EU;
 případ od případu hledání vhodných způsobů interakce EU s mezinárodními
dopravními organizacemi – v úvahu připadá škála postupů od lepší politické
koordinace přes využití statutu pozorovatele až po členství EU či nějakou speciální
úpravu vztahu EU vůči takové organizaci;
 rozvoj strategického rámce pro rozšíření hlavních dopravních os a sítí vnitřního trhu
EU do sousedních států, pakliže si to tyto státy budou přát.
Oproti společné evropské dopravní politice z roku 2001 obsahuje její upravená verze
z roku 2006 v příloze také tzv. akční plán, který má podobu seznamu akcí, které musí
být vykonány v určitém roce platnosti dokumentu.
Závěrem tak lze konstatovat, že společná evropská dopravní politika v podobě z roku
2006 představuje dokument, jehož naplnění bude podle samotné EU – vzhledem
ke změněnému společenskému kontextu a vzhledem k dílčí modifikaci cílů a opatření –
pravděpodobně reálnější.

40

Seznam 30 prioritních projektů TEN-T z roku 2004 zůstává i nadále v platnosti.
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4.5 Vývoj dopravního trhu v Evropské unii se zaměřením na železniční
dopravu v době platnosti evropské dopravní politiky
V rámci této kapitoly bude představená společná evropská dopravní politika
konfrontována s aktuálními tendencemi na evropském dopravním trhu (změny v období
let 1995 až 2004). Pozornost bude věnována vývoji nákladní dopravy, osobní dopravy
a speciálně též vysokorychlostní osobní železniční dopravy.
4.5.1 Nákladní doprava v Evropské unii
Vývoj situace v nákladní dopravě v Evropské unii s 25 členskými státy v letech 1995
až 2004 přibližují údaje v tabulkách 4.2 a 4.3 a současný „modal split“ ilustruje též graf
4.1. Přesto, že se – možná v důsledku zahájení realizace evropské dopravní politiky –
podařilo zvrátit dřívější absolutní propad přepravních výkonů železniční dopravy,
můžeme v případě nákladní dopravy v prostoru EU-25 i nadále hovořit o:
 růstu relativního podílu silniční dopravy;
 poklesu relativního významu železniční dopravy;
 stagnaci ostatních druhů nákladní dopravy, tj. dopravy námořní, vnitrozemské vodní
i potrubní;
 stagnaci letecké dopravy, jejíž podíl je však na nákladním trhu z hlediska
přepravních výkonů velmi malý.
Celkově lze proto konstatovat, že v dosavadním období evropská dopravní politika
dřívější trendy na celounijním nákladním dopravním trhu významněji změnit
nedokázala, důsledkem jejího zavedení je pouze určité zpomalení nárůstu silniční
dopravy. Pro korektnost je však potřebné uvést, že zásadní změny v organizaci
železniční dopravy (druhý a třetí balíček) se začaly výraznější měrou realizovat
až po roce 2001, takže toto negativní hodnocení může být poněkud předčasné. Podobně
ani většina projektů modernizace transevropských dopravních sítí není dosud
dokončena.
Tabulka 4.2 Výkony nákladní dopravy podle druhů dopravy v EU-25 v letech 1995 –
2004
silniční

Výkony druhů nákladní dopravy v mld. tunokilometrů
vnitroželezničnámořletecká *)
zemská potrubní
ní
ní *)
vodní
358
120
105
1 133
1,8
374
132
119
1 345
2,1
359
130
124
1 388
2,2
358
129
121
1 404
2,1
364
120
123
1 435
2,3
379
130
124
1 484
2,5
21
10
19
351
0,7
5,9
8,3
18,1
31,0
38,9

1995
1 248
2000
1 491
2001
1 521
2002
1 563
2003
1 575
2004
1 684
Změna 04-95 (mld. tkm)
436
Změna 04/95 (%)
34,9
Prům. roční změna
43,6
2,1
1,0
(mld. tkm.)
Prům. roční změna (%)
3,5
0,6
0,8
Poznámky: *) vnitrostátní / uvnitř EU-25
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet

celkem
2 966
3 463
3 524
3 577
3 619
3 804
838
28,2

1,9

35,1

0,1

83,8

1,8

3,1

3,9

2,8
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Tabulka 4.3 Výkony nákladní dopravy podle druhů dopravy v EU-25 v letech 1995 –
2004
Podíly druhů nákladní dopravy na celkovém přepravním výkonu (v %)
vnitrozemnámořletecká *) celkem
silniční železniční
potrubní
ská vodní
ní *)
1995
42,0
12,1
4,0
3,6
38,2
0,1
100,0
2000
43,0
10,9
3,8
3,4
38,8
0,1
100,0
2001
43,2
10,2
3,7
3,5
39,3
0,1
100,0
2002
43,7
10,0
3,6
3,4
39,2
0,1
100,0
2003
43,5
10,1
3,3
3,4
39,6
0,1
100,0
2004
44,2
10,0
3,4
3,3
39,0
0,1
100,0
Změna 04-95 (%)
2,2
-2,1
-0,6
-0,3
0,8
0,0
x
*)
Poznámky: vnitrostátní / uvnitř EU-25
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet

Graf 4.1 Podíly druhů nákladní dopravy na celkovém přepravním výkonu (v %)
v EU-25 v roce 2004
letecká
0%
námořní
39%

potrubní
3%

silniční
45%

vnitrozemská
vodní
3%

železniční
10%

Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet

Poněkud diferencovanější pohled na aktuální podobu nákladního dopravního trhu
v EU-25 přestavuje situace v jednotlivých členských státech, konkrétní údaje k této
analýze poskytuje tabulka 4.4.
Absolutně nejvyšších přepravních výkonů v nákladní dopravě dosahují železnice jednak
ve velkých (vliv velikosti – Německo, Velká Británie, Itálie) a jednak
v postsocialistických státech (vliv inercie dopravního trhu – Polsko, Lotyšsko, Česká
republika), k nimž je nutné připojit též Švédsko a Rakousko (tradiční důraz
na environmentální aspekty dopravy).
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Tabulka 4.4 Výkony nákladní železniční dopravy ve státech EU-25 v letech 1995 –
2004
1995
mld.
tkm

Výkony nákladní železniční dopravy v roce
2000 2001 2002 2003

podíl
z výkonu
silniční
dopravy %

mld.
tkm

mld.
tkm

mld.
tkm

Belgie
7,3
16,0
7,7
7,1
7,3
Česká
22,6
72,2
17,5
16,9
15,8
republika
Dánsko
2,0
8,9
2,0
2,1
1,9
Německo
69,5
29,2
77,5
76,2
76,3
Estonsko
3,8
253,3
8,1
8,6
9,7
Řecko
0,3
2,3
0,4
0,4
0,3
Španělsko
11,0
10,8
11,6
11,7
11,6
Francie
48,1
27,0
55,3
50,3
50,0
Irsko
0,6
10,9
0,5
0,5
0,4
Itálie
21,7
12,4
22,8
21,8
20,7
Kypr
0,0
x
0,0
0,0
0,0
Lotyšsko
9,8
544,4
13,3
14,2
15,0
Litva
7,2
138,5
8,9
7,7
9,8
Lucembursko
0,5
9,1
0,6
0,6
0,6
Maďarsko
8,4
60,9
8,8
7,7
7,8
Malta
0,0
x
0,0
0,0
0,0
Nizozemí
3,1
4,6
4,5
4,3
4,0
Rakousko
13,2
49,8
16,6
16,9
17,1
Polsko
68,2
133,2
54,0
47,7
46,6
Portugalsko
2,0
7,3
2,2
2,1
2,2
Slovinsko
3,1
93,9
2,9
2,8
3,1
Slovensko
13,8
86,8
11,2
10,9
10,4
Finsko
9,6
39,2
10,1
9,9
9,7
Švédsko
19,4
61,4
19,5
19,0
19,2
Velká Británie
13,3
8,2
18,1
19,4
18,7
Celkem
358,5
28,7
374,1 358,8 358,2
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet

mld.
tkm
7,3

2004
podíl
z výkonu
mld.
silniční
tkm
dopravy
%
7,7
16,1

Změna
04/95
%

5,5

15,9

15,1

32,8

-33,2

2,0
78,5
9,7
0,5
11,7
46,8
0,4
20,3
0,0
18,0
11,5
0,5
7,6
0,0
4,7
16,9
47,4
2,1
3,3
10,1
10,0
20,2
18,7
364,1

2,1
86,4
10,5
0,6
11,4
45,1
0,4
21,0
0,0
18,6
11,6
0,6
8,3
0,0
5,2
17,9
47,9
2,3
3,5
9,7
10,1
20,9
22,6
379,5

9,1
28,4
205,9
2,7
5,2
21,3
2,3
10,7
x
251,4
94,3
6,3
40,3
x
5,8
45,7
46,6
5,6
50,0
52,4
31,3
56,5
13,5
22,5

5,0
24,3
176,3
100,0
3,6
-6,2
-33,3
-3,2
x
89,8
61,1
20,0
-1,2
x
67,7
35,6
-29,8
15,0
12,9
-29,7
5,2
7,7
69,9
5,9

Patrně důležitějším ukazatelem než je absolutní velikost přepravních výkonů železnice
je jejich relativní srovnání se silniční dopravou. Budeme-li sestavovat žebříček
evropských států na tomto základě (v tabulce 4.4 viz sloupce psané kurzívou), získáme
následující pořadí:
 jedinými státy, v nichž železniční doprava svými výkony stále výrazně převyšuje
dopravu silniční, jsou postsovětské republiky Lotyšsko a Estonsko, zhruba
vyrovnaný poměr je pak zastoupen v dalším postsovětském státu – v Litvě;
 přibližně polovičních přepravních výkonů ve srovnání se silniční dopravou dosahuje
železnice v dalších středoevropských postsocialistických státech jako jsou
Slovensko, Slovinsko, Polsko a Maďarsko; ze zbytku Evropy do této skupiny patří
pouze Švédsko a Rakousko (možné vysvětlení viz výše);
 zhruba třetinový podíl železnic ve vztahu k silniční dopravě je v současnosti
charakteristický pro Českou republiku, Finsko a Německo;
 přibližně pětina přepravních výkonů silniční dopravy je realizována na železnici
ve Francii a v Belgii, v brzké době (pakliže bude pokračovat současné vysoké tempo
růstu) by se k této skupině mohla připojit i Velká Británie.

85

Evropská dopravní politika a železnice

V letech 1995 až 2004 došlo v některých státech k zajímavému absolutnímu nárůstu
přepravních výkonů železniční dopravy. Pomineme-li státy s absolutně velmi malými
výkony (Řecko a Lucembursko), jde v první řadě o Nizozemí a Velkou Británii,
kde bylo tempo tohoto růstu vyšší dokonce i ve srovnání se silniční dopravou, a dále
pak o Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Rakousko a Německo. Největší absolutní propady
přepravního výkonu (zhruba o třetinu) zaznamenaly železnice v Irsku a také v České
republice, Polsku a na Slovensku. V těchto třech středoevropských postsocialistických
státech přesto zůstává podíl železnice ve srovnání se silniční dopravou poměrně vysoký.
V ostatních státech se přepravní výkony železnice v absolutním vyjádření příliš nemění.
Na základě uvedených čísel lze konstatovat, že v Evropské unii stále existují určité
rozdíly v postavení železniční dopravy mezi jejími “starými” západními a “novými”
východními členy.
Z hlediska hodnocení úspěšnosti evropské dopravní politiky je důležité, že státy, které
pokročily nejdále v liberalizaci železnic (viz např. Kirchner 2004) často patří ke státům,
v nichž přepravní výkony nákladní železniční dopravy jsou relativně vysoké anebo
rychle rostou – jedná se zejména o Velkou Británii, Švédsko, Německo, Nizozemí
a Rakousko. Z tohoto pohledu lze realizované kroky dopravní politiky považovat
za pozitivní.
4.5.2 Osobní doprava v Evropské unii
Vývoj situace na trhu osobní dopravy v Evropské unii v době realizace evropské
dopravní politiky popisují údaje v tabulkách 4.5 a 4.6 a graf 4.2. S více než
tříčtvrtinovým podílem na celkových přepravních výkonech jednoznačně dominuje díky
osobním autům individuální doprava, která mezi roky 1995 a 2003 také nejvíce
absolutně narostla. Zbývající jednu čtvrtinu trhu pokrývá doprava hromadná, v jejímž
rámci podprůměrným tempem roste železniční doprava jako celek. V důsledku toho její
tržní podíl i nadále klesá, od roku 2002 se pohybuje pod úrovní 6 %. Zřetelný je velmi
rychlý růst výkonů v kabotážní (ve smyslu EU-25) letecké dopravě.
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19
1,6

2
1,9

osobní auta

Individuální doprava
z toho

1995
76,4
74,1
2000
76,0
73,7
2001
76,3
74,0
2002
76,9
74,6
2003
76,8
74,4
Změna 03-95 (%)
0,4
0,3
*)
Poznámky: vnitrostátní / uvnitř EU-25
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet

celkem

0,8

3
1,4

1

5,1

16

Podíly druhů osobní dopravy na celkovém přepravním výkonu (v %)
Hromadná doprava
z toho
celkem
městská
motocykly
autobusy
železnice
letecká *)
doprava
2,3
23,6
9,0
6,3
1,2
6,0
2,3
24,0
8,4
6,1
1,2
7,7
2,3
23,7
8,3
6,0
1,2
7,6
2,3
23,1
8,1
5,9
1,2
7,3
2,4
23,2
8,1
5,8
1,2
7,5
0,1
-0,4
-0,9
-0,5
0,0
1,5

0,4

2

1,1
0,6
0,6
0,6
0,6
-0,5

námořní *)

-4,0

-2

Výkony druhů osobní dopravy v mld. osobokilometrů
Hromadná doprava
z toho
celkem
městská
autobusy
železnice
letecká *) námořní *)
doprava
1 214
466
322
64
307
55
1 379
481
350
70
443
35
1 385
485
353
71
441
35
1 367
481
349
71
432
34
1 384
483
345
72
449
35
170
17
23
8
142
-20
14,0
3,6
7,1
12,5
46,3
-36,4

Tabulka 4.6 Výkony osobní dopravy podle druhů dopravy v EU-25

1995
2000
2001
2002
2003
Změna 03-95 (mld. oskm)
Změna 03/95 (%)
Průměrná roční změna
72
69
(mld. tkm.)
Průměrná roční změna (%)
1,8
1,8
*)
Poznámky: vnitrostátní / uvnitř EU-25
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet

Individuální doprava
z toho
celkem
osobní
motocykly
auta
3 940
3 819
121
4 372
4 238
134
4 453
4 316
137
4 551
4 414
137
4 586
4 444
142
646
625
21
16,4
16,4
17,4

Tabulka 4.5 Výkony osobní dopravy podle druhů dopravy v EU-25

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
x

Osobní
doprava
celkem

1,8
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5 154
5 751
5 838
5 918
5 970
816
15,8

Osobní
doprava
celkem
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Graf 4.2 Podíly druhů osobní dopravy na celkovém přepravním výkonu (v %) v EU-25
v roce 2003
městská
doprava
1%

letecká
8%

námořní
1%

železnice
6%
autobusy
8%

motocykly
2%

osobní auta
74%

Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet

Tabulka 4.7 Výkony osobní železniční dopravy ve státech EU-25 v letech 1995 – 2004
Výkony osobní železniční dopravy v roce
1995
2000
2001
2002
2003
podíl
podíl
mld.
mld.
mld.
mld.
mld.
z výkonu
z výkonu
oskm osobních oskm
oskm oskm oskm osobních
aut (%)
aut (%)
6,8
7,0
7,7
8,0
8,3
8,3
7,6

Belgie
Česká
8,0
14,7
7,3
7,3
6,6
republika
Dánsko
4,9
9,0
5,5
5,7
5,7
Německo
71,0
8,7
75,4
75,8
71,4
Estonsko
0,4
5,6
0,3
0,2
0,2
Řecko
1,6
4,3
1,9
1,7
1,8
Španělsko
15,3
6,1
18,6
19,2
19,5
Francie
55,6
8,7
69,6
71,2
73,2
Irsko
1,3
8,4
1,4
1,5
1,6
Itálie
43,9
7,1
47,1
46,8
46,0
Kypr
0,0
x
0,0
0,0
0,0
Lotyšsko
1,4
28,0
0,7
0,7
0,7
Litva
1,1
11,0
0,6
0,5
0,5
Lucembursko
0,3
6,4
0,3
0,3
0,3
Maďarsko
8,4
18,5
9,7
10,0
10,5
Malta
0,0
x
0,0
0,0
0,0
Nizozemí
16,4
12,5
14,7
14,4
14,3
Rakousko
9,6
13,6
8,2
8,2
8,3
Polsko
26,6
24,0
24,1
22,5
20,7
Portugalsko
4,8
7,8
3,6
3,7
3,7
Slovinsko
0,6
4,9
0,7
0,7
0,7
Slovensko
4,2
23,3
2,9
2,8
2,7
Finsko
3,2
6,4
3,4
3,3
3,3
Švédsko
6,8
7,8
8,2
8,7
9,0
Velká Británie
30,3
4,9
38,4
39,3
40,0
Celkem
322,5
8,4
350,3 352,5 349,0
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet
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2004
mld.
oskm

změna
04/95
(%)

8,7

27,9

6,5

9,5

6,6

-17,5

5,8
71,3
0,2
1,6
19,3
71,9
1,6
45,2
0,0
0,8
0,4
0,3
10,3
0,0
13,8
8,2
19,6
3,3
0,8
2,3
3,3
9,1
41,1
345,0

9,5
8,3
2,0
2,5
5,6
9,7
6,7
6,4
x
8,0
2,1
5,0
22,2
x
9,4
10,1
11,4
3,4
5,2
9,1
5,5
9,4
6,1
7,8

5,9
72,6
0,2
1,7
19,0
74,3
1,6
45,7
0,0
0,8
0,4
0,3
10,5
0,0
13,5
8,3
18,2
3,7
0,8
2,2
3,3
8,9
43,5
350,7

20,4
2,3
-50,0
6,3
24,2
33,6
23,1
4,1
x
-42,9
-63,6
0,0
25,0
x
-17,7
-13,5
-31,6
-22,9
33,3
-47,6
3,1
30,9
43,6
8,7
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Podobně jako v případě nákladní dopravy můžeme i v osobní dopravě konstatovat,
že v dosavadním období evropská dopravní politika celkové trendy významněji
nezměnila. I zde je však nutné pro korektnost uvést, že zásadní změny v organizaci
železniční dopravy (druhý a třetí balíček) a výstavba transevropských dopravních sítí
se začaly výraznější měrou realizovat až po roce 2001, takže toto negativní hodnocení
může být poněkud předčasné. Teze o pozdější realizaci změn v organizaci železniční
dopravy platí v osobní dopravě snad ještě více než v dopravě nákladní.
Celkový pohled lze i v případě osobní dopravy doplnit analýzou situace na úrovni
jednotlivých členských států (viz tabulku 4.7). Také zde je situace poměrně různorodá,
protože lze nalézt jak státy s rostoucími přepravními výkony železnic, tak státy
charakteristické jejich propadem.
Absolutně největší přepravní výkony zabezpečují v osobní dopravě logicky železniční
společnosti v populačně největších evropských státech, tzn. ve Francii, Německu, Itálii,
Velké Británii, Španělsku a Polsku. Souvislost s populační velikostí však není
tak jednoznačná, protože vezmeme-li např. tři evropské šedesátimilionové státy –
Francii, Itálii a Velkou Británii – nalezneme velké rozdíly v celkových přepravních
výkonech železniční dopravy. Ty jsou dány celkovým postavením železnice na tamních
dopravních trzích.
Podobně jako v nákladní dopravě je i pro hodnocení významu železniční osobní
dopravy důležitým ukazatelem srovnání přepravních výkonů se silniční dopravou.
Na základě hodnot uvedených ve sloupcích psaných kurzívou v tabulce 4.7 můžeme
vyslovit následující závěry:
 jediným státem, v němž výkon železnic překračuje pětinu přepravního výkonu
silniční dopravy je Maďarsko. K celkovému kladnému hodnocení maďarských
železnic můžeme přidat ještě fakt, že se zde od roku 1995 pozice železnic ve vztahu
k individuální automobilové dopravě dokonce zlepšila;
 zhruba kolem desetiny výkonu individuální automobilové dopravy se realizuje
na kolejích v dalších osmi evropských státech. V západní a severní Evropě jde
o Dánsko, Francii, Nizozemí, Rakousko a Švédsko, ve střední a východní Evropě
se pak jedná o Českou republiku, Polsko a Slovensko;
 velmi malý význam ve srovnání s osobní silniční dopravou mají železnice
v Estonsku, Litvě, Řecku a Portugalsku (Estonsko a Litva jsou přitom státy
s velkým podílem železnic na nákladní dopravě).
V letech 1995 až 2004 došlo v některých státech k zajímavému nárůstu přepravních
výkonů osobní železniční dopravy – pomineme-li státy s absolutně velmi malými
výkony železnic (Irsko a Slovinsko), jde v první řadě o Belgii, Dánsko, Francii,
Maďarsko, Švédsko a Velkou Británii. V těchto státech bylo tempo tohoto růstu
dokonce vyšší než v silniční dopravě, což lze mezi roky 1995 a 2003 doložit vzestupem
podílu výkonu železniční osobní dopravy na výkonu individuální automobilové dopravy
(viz sloupce psané kurzívou v tabulce 4.7). K růstu výkonů došlo i ve Španělsku,
největší absolutní propady zaznamenala železnice v Litvě, v Estonsku, na Slovensku
a v Lotyšsku, Polsku a Portugalsku.
K možným příčinám růstu výkonů osobní železniční dopravy v uvedených státech může
patřit jednak postupný rozvoj systémů vysokorychlostní železnice (např. Francie, Belgie
a Španělsko) a jednak může jít o důsledek liberalizace železničního podnikání (např.
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Velká Británie, Švédsko a Dánsko). Změny železničního systému zahájené v některých
státech v souvislosti s realizací evropské dopravní politiky tak lze považovat do jisté
míry za slibné.
Pakliže bylo možné v případě nákladní dopravy rozlišovat situaci mezi zjednodušeně
řečeno “starými” západními a “novými” východními členy Evropské unie, v případě
osobní dopravy takové zjednodušení vyslovit nelze.
4.5.3 Vysokorychlostní osobní železniční doprava v Evropské unii
Samostatnou zmínku z důvodu zajímavého vývoje přepravních výkonů si zaslouží
segment vysokorychlostní železniční dopravy, který zároveň patří v evropské dopravní
politice k silně podporovaným prvkům. Systém vysokorychlostní železnice začala
již v 80. letech minulého století budovat Francie: trať St. Florentin – Sathonay byla
zprovozněna v roce 1981 (Jelen – Sellner 1997), o dalším prodlužování systému
se podrobně zmiňují také další autoři, např. o peripetiích výstavby trasy do Lille
a Calais v regionu Nord-Pas-de-Calais hovoří P. Bruyelle – P. R. Thomas (1994).
Na počátku 90. let následovalo zahájení provozu tohoto systému v Německu, Itálii,
Španělsku a Belgii, v roce 2003 byl krátký úsek otevřen i ve Velké Británii. Z hlediska
rozsahu národních sítí patří k nejdelším systémy ve Francii, v Německu, ve Španělsku
a v Itálii. Za zmínku stojí i skutečnost, že ve všech těchto státech probíhá postupné
prodlužování této specifické železniční sítě. Rozsáhlejší systémy vysokorychlostní
železnice vznikají i v zemích Beneluxu a ve Švédsku. Jednotlivé národní systémy
by také v souladu se záměry Evropské unie měly být postupně vzájemně propojovány,
v současnosti jsou kromě jiných ve výstavbě např. přeshraniční úseky Antverpy –
Amsterdam či Perpignan – Barcelona (viz např. European Commission 2005).
Tabulka 4.8 Výkony vysokorychlostní železniční dopravy (HST) v EU-25 v letech
1995 – 2004
Výkony osobní železniční dopravy v mld. osobokilometrů
celkem
HST
EU-15
EU-25
%
mld. oskm
(EU-15=
(EU-25=
mld. oskm mld. oskm
100 %)
100 %)
271,6
322,4
32,8
12,1
10,2
304,1
350,4
59,1
19,4
16,9
307,9
352,7
65,5
21,3
18,6
306,3
319,0
68,2
22,3
21,4
304,2
345,2
70,7
23,2
20,5
310,9
350,6
75,5
24,3
21,5
39,3
28,2
42,7
x
x
14,5
8,7
130,2
x
x

1995
2000
2001
2002
2003
2004
Změna 04-95 (mld. oskm)
Změna 04/95 (%)
Průměrná roční změna
3,9
2,8
(mld. oskm)
Průměrná roční změna (%)
1,4
0,9
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet
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Tabulka 4.9 Výkony vysokorychlostní železniční dopravy ve státech EU-25 v letech
1995 – 2004 *)
Výkony osobní železniční dopravy v roce
2000
2001
2002
2003
podíl z
podíl z
mld.
mld.
mld.
mld.
mld.
výkonu
výkonu
oskm
oskm osobních oskm
oskm
oskm osobních
aut (%)
aut (%)
Belgie
x
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9
0,8
Německo
8,7
13,9
1,7
15,5
15,3
17,5
2,0
Španělsko
1,2
2,2
0,7
2,4
2,5
2,5
0,7
Francie
21,4
34,7
5,0
37,4
39,9
39,6
5,4
Itálie
1,1
5,1
0,7
6,8
7,1
7,4
1,0
Nizozemí
x
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
Finsko
x
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
Švédsko
0,4
2,0
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
Celkem
32,8
59,0
1,4
65,5
68,3
70,7
1,6
Poznámky:* ) uvedeny pouze státy s HST
**)
změna 04/00
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet
1995

2004
mld.
oskm
0,9
19,6
2,7
41,5
7,9
0,2
0,2
2,4
75,4

změna
04/95
(%)
0,0 **)
125,3
125,0
93,9
618,2
100,0 **)
100,0 **)
500,0
129,9

Vysokorychlostní železnice postupem doby výrazně zvyšuje své výkony v osobní
dopravě. Podle oficiálně publikovaných údajů (viz tabulku 4.8), došlo mezi roky 1995
a 2004, tj. během pouhých deseti let, v tomto segmentu ke zvýšení výkonů o 130 %.
Podle stejných údajů je na vysokorychlostních tratích v EU-25 v roce 2004 – přestože
tvoří jen 1,5 % celkové délky železnic – realizována více než jedna pětina (!) výkonů
celé osobní železniční dopravy.
Údaje v tabulce 4.9 ilustrují, jakým způsobem se situace v období mezi roky 1995
a 2004 vyvíjela v jednotlivých evropských státech, které vysokorychlostní železnici
provozují. Z čísel vyplývá, že v současnosti je tento systém nejrozvinutější ve Francii,
Německu a Itálii.
Význam vysokorychlostních železnic v osobní dopravě lze doložit i dalšími fakty:
 podle D. Seidenglanze (2004) vzrostl mezi roky 1980 a 1990 celkový výkon
francouzských železnic (tehdy jediných železnic, které v Evropě vysokorychlostní
dopravu provozovaly) v osobní dopravě o 117,5 %, zatímco ve zbývajících
14 členských zemích EU pouze o 105,6 %;
 podobně tomu bylo podle D. Seidenglanze (2004) i v průběhu 90. let, tj. mezi roky
1990 a 2000. V této době byl zahájen provoz vysokorychlostních železnic
v Německu, Itálii, Španělsku a Belgii. Růst výkonů osobní železniční dopravy byl
v daných zemích jako celku sice pomalejší než v 80. letech ve Francii, index růstu
dosáhl jen 114,3 %, přesto toto číslo překračuje tempo růstu osobní železniční
dopravy v zemích bez vysokorychlostní železnice (111,5 %);
 o konkurenceschopnosti vlaků systémů TGV, Thalys, AVE a ICE s leteckou
dopravou na trasách do vzdálenosti cca 500 km hovoří také jiní autoři-za všechny
lze uvést např. G. Wackermanna (1998), R. Vickermana (1998) a J. F. L. Rosse
(1994).
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Graf 4.3 Odhadované tržní podíly železnice a ostatních druhů dopravy na trase Madrid
– Sevilla (v %)
100%
autobus

autobus

auto

80%
auto

60%

letadlo

40%
letadlo
železnice
20%

železnice
0%
před AVE

po AVE

Zdroj: European Commission 2001

Zmínka o úspěšné budoucnosti konceptu vysokorychlostní železnice se objevuje také
v některých dalších zprávách a studiích, její vliv na „modal split“ na vybraných relacích
dokreslují též tabulky 4.10 a 4.11 a graf 4.3. Schopnost vysokorychlostní železniční
dopravy přilákat na železnici nové zákazníky tak může být považována za prokázanou.
Významné postavení vysokorychlostní železnice v rámci evropské dopravní politiky lze
proto považovat za opodstaněné a můžeme konstatovat, že její výstavba přispívá
k dosažení formulovaných cílů.
Přehled aktuálně rozestavěných úseků vysokorychlostní železnice uvádí tabulka 4.12,
podle záměrů EU by celková délka systému měla v roce 2020 činit asi 20 tis. km.
Tabulka 4.10 Vývoj dopravního trhu v úseku Paříž – Brusel – Kolín nad Rýnem /
Amsterdam (tratě systému Thalys)
Podíl druhu dopravy na přepravních výkonech
1994
1997
1998
Osobní auto
63 %
50 %
43 %
Autobus
8%
6%
5%
Letadlo
5%
4%
4%
Vlak
24 %
40 %
48 %
1h 25min
1h 25min
Jízdní doba vlakem
2h 20min
(Thalys)
(Thalys)
Zdroj: European Commission 2002a
Druh dopravy

Tabulka 4.11 Vývoj dopravního trhu v úseku Paříž – Lyon
Podíl druhu dopravy na přepravních výkonech
před zavedením TGV
po zavedení TGV
Osobní auto
61 %
50 %
Letadlo
17 %
10 %
Vlak
22 %
40 %
Zdroj: European Commission 2003
Druh dopravy
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Tabulka 4.12 Vysokorychlostní tratě v EU-25 ve výstavbě
Stát
Belgie
Nizozemí
Německo

Délka v km *)
71
120
88

Úseky
Liege – hranice s Německem; Antwerp – hranice s Nizozemím
Amsterdam/Schiphol – hranice s Belgií
Nürnberg – Ingolstadt
Lerida – Barcelona; Barcelona – hranice s Francií; Madrid –
Španělsko
665
Valladolid; Madrid – Valencia; Madrid – Toledo; Cordoba –
Malaga; Leon – Asturias; Orense – Santiago
Francie
482
TGV-Est; Angouleme – Bordeaux; Nimes – Montpelier
Milan – Bologna; Bologna – Florence; Turin – Novara; Novara –
Itálie
713
Milan; Verona – Padova, Rome – Naples
Švédsko
330
Södertälje – Linköping; Nyland – Umeå
Velká Británie
38
Ebbsfleet – London (St. Pancras)
Celkem
2 507
x
*)
Poznámka: délka ve výstavbě neodpovídá součtu vzdáleností mezi uvedenými místy, označení úseků je
orientační
Zdroj: European Commission, Eurostat 2005, vlastní výpočet

4.6 Kritika a geografické hodnocení evropské dopravní politiky
Evropská dopravní politika představuje významný politický nástroj, jehož cílem
je kromě jiného zvýšení konkurenceschopnosti železnic a dosažení rovnoměrnějšího
rozložení dopravního trhu. To by mělo umožnit pokles environmentálně nepříznivých
důsledků očekávaného růstu intenzity dopravy a přispět tak k trvalé udržitelnosti
dopravního systému. Existující dokument je možné kriticky nahlížet z několika
hledisek. Jejich naznačení a stručná charakteristika s důrazem především na možné
prostorové důsledky je cílem této kapitoly. Její ambicí však vzhledem k omezenosti
rozsahu není podání systematického a vyčerpávajícího výkladu k této problematice,
spíše jde o náznak existence odlišných odborných pohledů. Hodnocení evropské
dopravní politiky se přitom s jistou nadsázkou pohybují na škále od naprostého
odmítání až po glorifikaci.
4.6.1 Polemika s celkovým zaměřením, východisky a cíli evropské dopravní politiky
Patrně nejzávažnější kritiku evropské dopravní politiky představuje pohled, který
polemizuje vůbec s její existencí. Podle některých autorů jsou zásahy státu anebo jiných
nadstátních institucí vedené snahou regulovat dopravní systém ze zásady špatné,
protože veřejná sféra už v historii mnohokrát prokázala, že její intervence v realitě
nefungují. V zásadě takové stanovisko formuluje J. Hibbs (2000), když tvrdí,
že s dopravou obecně se musí zacházet jako s jakýmkoliv jiným odvětvím, takže
i v jeho rámci se musí v zájmu efektivity uplatňovat především tržní síly. Pravomoce
veřejné sféry musí být omezeny pouze na stanovení a kontrolu dodržování
bezpečnostních opatření a na kontrolu toho, zda nedochází k narušení tržní konkurence
v důsledku monopolního chování některých subjektů. Klíčovým nástrojem, který jediný
má podle tohoto autora schopnost změnit uspořádání dopravního trhu ve smyslu zvýšení
významu železnic a poklesu významu silniční dopravy, je racionální zpoplatnění
přístupu na příslušnou infrastrukturu. Jedině takto – tedy podporou racionálního
ekonomického rozhodování na základě předem definované ceny – lze dosáhnout
požadované změny. Jinými slovy lze konstatovat, že namísto shora řízené regulace trhu
J. Hibbs (2000) akcentuje nutnost zdola vedené samoregulace.
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S názory J. Hibbse polemizuje v recenzi jeho knihy J. Shaw (2001, s. 222), který tvrdí,
že pravomoci veřejné sféry musí být v dopravě silnější, než tvrdí Hibbs: „Transport
requires government intervention over and above issues of safety and monopoly control
because it creates harmful externalities and its markets are characterised in part
by socially divisive failures. If transport is to become more sustainable, it needs
a strategic framework within which to function and through which it can work towards
achieving defined (and well-conceived) sustainability targets. If it is to be socially
inclusive, it has to provide mobility for all who need it, including those who would
be forgotten by the ´objective´ and ´efficient´ laws of supply and demand. Transport
planning needs to be integrated at many levels, and whereas the present government´s
approach may be something of a disapointment in this regard, it is at least a start“.
Vůči zásahům veřejné sféry do podoby dopravního trhu jsou kritičtí také A. Hallsworth
– R. Tolley – C. Black (1998), byť jejich názory jsou patrně méně vyostřené
než v případě J. Hibbse (2000). Tito autoři jsou kritičtí zejména vůči
tzv. nezamýšleným důsledkům, které mohou i v případě dobře myšlených záměrů
paradoxně ve svém důsledku vést ke zhoršení výchozí situace. V této souvislosti
ve svém článku také poukazují na častou rozdílnost krátkodobých a dlouhodobých cílů,
přičemž zdůrazňují, že politická rozhodování jsou často motivována právě pouze cíli
krátkodobými. Podle A. Hallsworthe – R. Tolleyho – C. Blacka (1998) je právě doprava
typickým příkladem sektoru, v němž jsou pokusy o politické regulace ke vzniku
nezamýšlených důsledků velmi náchylné. Jako typické příklady zmiňují především
následující vztahy:
 výstavba nových silnic, která má snížit kongesce na existujících trasách, nicméně
pravděpodobnějším důsledkem je budoucí nárůst provozu, protože lépe vybavená
trasa kromě původní dopravy „přiláká“ i další novou doplňkovou dopravu –
důsledkem tedy není pokles kongescí, ale naopak jejich nárůst;
 zklidnění vybraných ulic ve městech pro individuální automobilovou dopravu
prostřednictvím příčných prahů a jiných podobných zařízení, což kromě jiného
může vést k přesunu části dopravy do jiných takto nevybavených ulic,
či ke zpomalení rychlosti jízdy, a tudíž ke zvýšení množství generovaného
znečištění, anebo dokonce k preferenci obslužných a jiných zařízení (maloobchod,
práce apod.) lokalizovaných mimo střed města, a tudíž dobře dostupných osobním
autem – v tomto případě je důsledkem přesný opak než byl úmysl, totiž růst
množství a prodloužení cest podnikaných osobním autem;
 v tomto smyslu je pozoruhodná např. také práce P. Delhomme (1996), která
považuje způsob značení nebezpečných míst na silnicích ve Francii
za kontraproduktivní, protože znázornění rychlé jízdy jako nebezpečného způsobu
řízení, může některé (zvláště mladé) řidiče motivovat právě k rychlé jízdě (rychlost
jako dobrodružství, test schopnosti řídit auto apod.).
Podle autorů (Hallsworth – Tolley – Black 1998) však není řešením celkové odmítnutí
regulací ze strany veřejné sféry (jejich slovy realizace „ne-politiky“), protože svobodný
trh v žádném případě nemůže vyřešit vše 41 a navíc některé regulace mohou být velmi
přínosné. Podle autorů je řešením širší “holistické“ pojetí dopravní politiky, včetně
zvážení krátkodobých i dlouhodobých cílů a dopadů do jiných nedopravních sfér života

41

Jako klasický příklad selhání mechanismu volného trhu a zároveň rozdílnosti krátkodobých
a dlouhodobých cílů bývá v literatuře uváděn příběh “Tragedy of the Commons” (Hardin 1968).
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jednotlivců i společnosti. Zároveň je nutné i zapracování lidského faktoru ve smyslu
předpokládaných reakcí, převládajícího mínění apod.
Po uvedení předchozích názorů polemizujících do značné míry vůbec s nutností vzniku
evropské dopravní politiky je možné v dalším textu prezentovat názor, který kritizuje
její zaměření z hlediska rozporu mezi skutečnými a prezentovanými cíly. Tento úhel
pohledu výstižně formuluje např. R. Vickerman (1998). Autor uvádí, že hlavním cílem
evropské dopravní politiky není samotná doprava, nýbrž především dosažení
ekonomických a politických cílů, přičemž doprava je zde degradována do role nástroje
k jejich dosažení. Jinými slovy jde o to, že hlavním cílem evropské dopravní politiky
je dosažení konkurenceschopnosti a koheze/soudržnosti EU. Tomu by měla napomoci
právě doprava, a to prostřednictvím udržitelné úrovně mobility umožňující fungování
vnitřního trhu. Přitom je si podle R. Vickermana (1998) nutné uvědomit, že podřízenost
dopravní politiky nedopravním cílům může vést ke vzniku nežádoucích modifikací
v sektoru dopravy. R. Vickerman (1998) tak v podstatě konkretizuje obecně
formulované obavy A. Hallsworthe-R. Tolleyho-C. Blacka (1998) ohledně možných
nezamýšlených důsledků.
Protože základem konkurenceschopnosti a koheze/soudržnosti EU je podle
R. Vickermana (1998) kvalitní dopravní infrastruktura, je podle něho v evropské
dopravní politice kladen tak velký důraz na výstavbu transevropských dopravních sítí
(TEN-T). Pojem konkurenceschopnosti je totiž v evropské dopravní politice úzce spojen
s potenciální redukcí nákladů podnikání, a to v důsledku zefektivnění dopravy, tedy
jinými slovy v důsledku výstavby nové dopravní infrastruktury zacílené na efektivnější
propojení národních ekonomik. Omezení dopravních nákladů následně – podle názoru
EU – sníží i rozdíly v hospodářské úrovni, protože i periferně položené regiony
se budou moci bez problémů zapojit do nově vytvářených prostorových vztahů, takže
bude možné hovořit o ekonomické konvergenci mezi nimi a jádrem EU (vzestup stupně
koheze/soudržnosti).
R. Vickerman (1998) však varuje před naznačenými závěry, protože je považuje za příliš
zjednodušující. Výstavba TEN-T podle něho samozřejmě do určité míry zvýší
ekonomickou úroveň periferních regionů EU, čistě z toho důvodu, že se opravdu zlepší
jejich dostupnost. Navíc se v periferních oblastech EU podle zmíněného autora projeví
částečně také vliv nárůstu množství investic směřujících do výstavby dopravní
infrastruktury, v důsledku čehož podle něj v krátkém časovém horizontu následuje
typické keynesiánské oživení ekonomiky. Jasná souvislost mezi výdaji do dopravní
infrastruktury a hospodářskou výkonností však podle R. Vickermana (1998) neexistuje.
Podobný názor sdílí např. i E. Gramlich (1994).
R. Vickerman (1998) však jde ve svém zpochybnění základních cílů evropské dopravní
politiky ještě dále, protože tvrdí, že výstavba TEN-T může být dokonce
kontraproduktivní, neboť může – na rozdíl od plánů EU – rozdíly mezi jádrovými
a periferními regiony posílit. Jejich výstavbou se totiž zlepší dostupnost nejen oblastí
periferních, ale zároveň – a to především – regionů jádrových. Zlepšená relativní
i absolutní dostupnost takových metropolitních a městských regionů nacházejících
se v centrálních oblastech EU (někdy souhrně označovaných jako tzv. „modrý banán“,
např. Button 1998) může totiž stimulovat spíše jejich rozvoj, a to – v čemž spočívá
největší problém – na úkor regionů periferních a regionů ležících mezi výše zmíněnými
jádrovými regiony. Tuto obavu vyjadřují rovněž např. R. W. Vickerman (1996) nebo
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K. Spiekermann – M. Wegener (1996). Firmy z jádrových regionů totiž podle těchto
autorů pravděpodobně dokáží zlepšené dopravní dostupnosti, a tudíž redukovaných
dopravních nákladů, využít lépe než firmy z periferních regionů. Uvedený předpoklad
se opírá o snazší využití tzv. úspor z rozsahu a též tzv. aglomeračních výhod, což jsou
přístupy podmíněné nejen kvalitní infrastrukturou na úrovni meziregionální, ale také sítí
vazeb a kontaktů přímo v daném regionu, právě v metropolitních regionech. Výsledkem
výše naznačeného působení může tedy dokonce být pokles koheze uvnitř EU, protože
může dojít ke vzestupu rozdílů mezi jádrovými a periferními regiony. Odčerpání
potenciálu z periferních a mezilehlých regionů tímto způsobem bývá někdy označováno
termínem „efekt pumpy“.
Efektem pumpy se označuje situace, kdy jádrový region je schopen „čerpat“ a využívat
potenciál okolních regionů. Potenciálem se míní jak využití lidských zdrojů (díky rychlé
a efektivní dojížďce), tak i ostatních ekonomických zdrojů. Do tohoto principu jsou
vtaženy buď regiony nacházející se v bezprostředním zázemí jádra anebo regiony
spojené s ním kvalitní a rychlou dopravní infrastrukturou (nejčastěji dálnice
a vysokorychlostní železnice). Důsledkem toho je vždy určitá deformace prostoru, která
spočívá v relativním přiblížení určitých míst na danou infrastrukturu napojených
a v relativním oddálení určitých, na danou infrastrukturu nenapojených, míst. Dochází
tedy k selektivní časoprostorové konvergenci a divergenci.
Určitou obavu z takového vývoje v souvislosti s výstavbou vysokorychlostní železnice
a dálnice spojující sever Francie (konkrétně město Lille a jeho region Nord-Pas-deCalais) s Paříží na jedné straně a s Bruselem na druhé straně vyjadřují ve svém článku
P. Bruyelle-P. R. Thomas (1994). Tito autoři sice na jedné straně vidí ve výstavbě
zmíněné infrastruktury pro Lille a příslušný region stižený problémy ekonomické
restrukturalizace určitou naději, protože uvažují nad tím, že by Lille mohlo-díky své
výrazně zlepšené dostupnosti z Paříže-přitáhnout určité decentralizované funkce
z tohoto přeplněného regionu, 42 nicméně uvědomují si i s tím spojená rizika. Města
ležící severně od Paříže včetně Lille se totiž mohou stát silně závislými na Paříži,
např. prostřednictvím rostoucí dojížďky za prací. Namísto vytvoření samostatného
rozvojového pólu tak Lille do určité míry hrozí pokles na úroveň pouhého satelitu
hlavní francouzské metropolitní oblasti. Autoři zároveň uvádějí, že do okamžiku
publikace článku (tj. do roku 1994) k žádnému přesunu progresivního terciéru z Paříže
do Lille v podstatě nedošlo – jako hlavní důvod uvádějí, že decentralizace funkcí
je v rozporu se zájmy Paříže, protože i tento region musí zvyšovat svůj kredit v rámci
širšího evropského kontextu. Za jisté řešení proto považují posilování vazeb s Bruselem,
jehož časová odlehlost se po výstavbě vysokorychlostní trati rovněž významně
zmenšila, a to na pouhých 30 minut. Města Lille a Brusel by se tak mohla stát
bipolárním terciárním centrem. 43

42

Lille se ze všech francouzských velkoměst nachází nejblíže k Paříži, po výstavbě trati TGV se jeho
časová odlehlost zmenšila na pouhých 60 minut. Navíc zde byly v roce 1990 pouze čtvrtinové ceny nájmu
kancelářských prostor a město leží podstatně blíže než Paříž k tzv. „modrému banánu“, tj. k hlavní
ekonomické páteři Evropské unie.
43
Ve prospěch možného posílení vztahů mezi Bruselem a Lille hovoří podle P. Bruyelleho –
P. R. Thomase (1994) i specifická situace Bruselu, jakožto frankofonního města obklopeného vlámským
zázemím – Lille je tak nejbližším velkým frankofonním městem. Vzájemná jazyková blízkost může podle
názoru uvedených autorů posílit šance Lille v případě decentralizace terciéru v Bruselu.
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Do zahájené diskuse ohledně příčin a následků relativního zhoršení anebo zlepšení
dostupnosti určitého území je vhodné zařadit i pohled H. Priemuse – P. Nijkampa –
D. Banistera (2001), kteří se obecně zamýšlejí nad souvislostmi prostorové dynamiky 44
a mobility. 45 Vztah mezi těmito skutečnostmi – respektive jejich vzájemnou kauzalitu –
považují za klasické výzkumné téma, které by mělo být zároveň blízké všem aktérům
snažícím se nějakými zásahy modifikovat podobu dopravního trhu. V souvislosti s tím
kladou základní otázky, zda prostorová dynamika ovlivňuje mobilitu (např. souvislost
mezi kompaktností/decentralizací měst a podílem hromadné dopravy na dopravním
trhu) anebo naopak zda mobilita vede k určité formě prostorové dynamiky (tj. existence
strukturálního vlivu dopravy na ekonomické a sociální změny – např. vliv přítomnosti
hierarchicky výše postavené dopravní trasy na dostupnost, a tím na cenu pozemků
v jejím okolí), anebo jestli je vůbec možné mezi těmito pojmy hledat přímý vztah
či zda existuje nějaký jiný faktor (anebo jiné faktory) v pozadí, které ovlivňují mobilitu
i prostorovou dynamiku zároveň (např. růst prosperity a nástup nových technologických
inovací).
Autoři tvrdí, že pouze aktéři do deatilu obeznámeni s těmito souvislostmi mohou
kvalifikovaně formulovat podobu dopravní politiky tak, aby převládly požadované
změny a nikoliv nezamýšlené vedlejší důsledky. Zároveň tvrdí, že je zarážející,
jak málo pozornosti veřejné instituce vztahům prostorové dynamiky a mobility věnují.
Na závěr svého příspěvku proto zdůrazňují, že integrace prostorového plánování,
rozvoje rezidenčních oblastí, infrastrukturního plánování a dopravní politiky
je záležitost, které musí být obecně na úrovni orgánů veřejné sféry včetně Evropské unie
věnována větší pozornost.
4.6.2 Polemika s dílčími cíli a konkrétními opatřeními evropské dopravní politiky
V rámci této dílčí kapitoly bude věnována pozornost názorům, které nezpochybňují
společnou evropskou dopravní politiku jako celek, ale polemizují spíše s jejími
jednotlivými dílčími cíli anebo konkrétními opatřeními.
Transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Vzhledem k tomu, že nejkonkrétněji uchopitelný prvek evropské dopravní politiky
představují transevropské dopravní sítě (dále TEN-T), vyjadřuje řada autorů připomínky
právě k tomuto tématu. Připomínky se často týkají metodiky výběru projektů – v této
souvislosti bývá kritizováno stanovení TEN-T “odzdola”, tzn. na základě národních
infrastrukturních plánů. Z toho může:
 např. podle K. Buttona (1998) vyplývat jistá neprovázanost a nekoordinovanost
vybraných projektů, a tudíž možná i jejich neschopnost přispět k žádoucí integraci
různých druhů dopravy;
 případně se hovoří o snahách národních vlád prosadit mezi sítě TEN-T co nejvíce
vlastních projektů, což mohlo být motivováno vidinou relativně snadného zisku
finančních prostředků ze zdrojů EU (viz např. názor Vickermana 1998
na tuto záležitost, autor v této souvislosti zdůrazňuje také krátkodobý vliv výstavby
dopravní infrastruktury na růst zaměstnanosti);

44

Pojmem prostorová dynamika označují H. Priemus – P. Nijkamp – D. Banister (2001) změny
v aktuálním využití prostoru a volně řečeno též změny prostorové organizace společnosti.
45
Pojmem mobilita označují H. Priemus – P. Nijkamp – D. Banister (2001) osobní i nákladní dopravu
a formu jejich zabezpečení.
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podobně lze spekulovat i o preferenci velkých „prestižních“ projektů (např. tunel
pod kanálem La Manche, pevné spojení přes průliv Øresund apod.), jejichž realizace
na sebe může přitáhnout pozornost médií a veřejnosti, a to na úkor projektů méně
viditelných, avšak podobně důležitých (též Vickerman 1998).

Velká část článků věnovaných problematice TEN-T se také zaobírá možností určité
úpravy vedení, konfigurace či technického řešení stávajích tras. Jako typického zástupce
tohoto typu prací lze uvést např. článek G. A. Giannopoulose (2004), který se zabývá
možnostmi revitalizace železnic v konkrétním případě Řecka a sousedních států
jihovýchodní Evropy. Autor se blíže zaměřuje především na dva důležité železniční
koridory spojující Řecko se zbytkem Evropy (tahy Mnichov – Salcburk – Villach –
Lublaň – Záhřeb – Bělehrad (zde s odbočkou do Budapešti) – Niš – Skopje – Soluň
a Moskva – Kijev – Bukurešť – Stara Zagora – Alexandroupolis). V jejich případě
se snaží navrhnout minimální nutné úpravy, aby byly schopné přitáhnout vyšší podíly
osobní i nákladní dopravy než v současnosti.
Podobné problematice se věnují např. také Č. Ivaković – I. Legac – I. Mavrin (1999),
a to shodou okolností i v relativně blízkém regionu – konkretně ve státech bývalé
Jugoslávie. Také tito autoři považují výstavbu dopravních koridorů zvyšujících kvalitu
spojení řešeného území se státy EU a s ostatními postsocialistickými státy střední
Evropy za velmi důležitou.
V polském prostředí se dopravní politice a jejímu vývoji podrobně věnuje článek
Z. Taylora (2004). Autor probírá všechny segmenty polské dopravní politiky, která
logicky – vzhledem ke členství Polska v EU – přebírá zásadní principy evropské
dopravní politiky, nicméně nejzajímavější informace se z hlediska zaměření tohoto
textu nacházejí v pasáži věnované polské dálniční síti. Zde se kromě jiného objevují
např. informace o měnících se prioritách v důsledku pomalejšího postupu výstavby,
než bylo dříve plánováno (na konci roku 2002 totiž bylo v Polsku jen 406 km dálnic
z 2600 km plánovaných).
Skutečné přínosy již realizovaných staveb
Další typ příspěvků, které můžeme zařadit do této kategorie kritických názorů,
představují podle našeho názoru texty, které se pokoušejí kriticky hodnotit skutečné
přínosy již realizovaných staveb. Na jejich základě lze totiž také mimo jiné analyzovat,
zda se cílů prezentovaných v evropské dopravní politice skutečně daří dosáhnout.
Z geografického hlediska je velmi zajímavý článek C. Wichmanna Matthiessena (2004)
věnovaný dopadům vzniku pevného spojení přes průliv Øresund na funkční integraci
dvou dříve oddělených dánských a švédských regionů. Autor publikovaným článkem
přispívá zejména do diskuse k tématu, zda takový nový infrastrukturní prvek může vést
k vytvoření společného přeshraničního regionu a zda lze v případě měst Kodaň a
Malmö používat koncept „bi-national cities“.
Výstavba pevného spojení přes průliv Øresund byla motivována jednak
ekonomickými/rozvojovými a jednak dopravními cíli:
 cílem bylo jednak překonání existujících ekonomických, administrativních,
institucionálních, technických, kulturních a jiných bariér, v důsledku čehož se dva
dosud oddělené městské regiony (Kodaň a aglomerace Malmö a Lundu) měly
integrovat do jednoho urbánního systému. To mělo podle předpokladů v této nové
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jihoskandinávské konurbaci posílit její produktivitu, ekonomický růst a celkově
jí poskytnout novou dynamiku, a zlepšit tak její konkurenceschopnost vůči ostatním
městským centrům v EU;
cílem bylo rovněž zlepšení dostupnosti Skandinávie, kterou lze ve vztahu
k centrálním oblastem EU chápat jako periferii, konkrétněji byl tento cíl definován
jako přesměrování a koncentrace dopravních proudů z kontinentální Evropy
do Skandinávie a naopak.



Graf 4.4 Doprava přes průliv Øresund využívající trajekty a pevné spojení
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Poznámka: pevné spojení přes průliv Øresund bylo zprovozněno v roce 2000
Zdroj: Wichmann Matthiessen 2004

Tabulka 4.13 Migrace přes průliv Øresund
Počet migrantů ve směru
z Dánska do Švédska
ze Švédska do Dánska
1998
513
706
1999
642
648
2000
1 165
665
2001
1 582
704
2002
2 216
811
Zdroj: Wichmann Matthiessen 2004
Rok

Tabulka 4.14 Dojížďka za prací přes průliv Øresund
Počet dojíždějících za prací ve směru
z Dánska do Švédska
ze Švédska do Dánska
1997
500
2 176
1998
550
2 424
1999
600
2 630
2000
622
3 195
2001
892
4 200
2002
1 155
5 500
Poznámky: do bilancí jsou zahrnuty pouze regiony Sealand, Lolland, Falster, Bornholm a Scania; nižší
náklady na bydlení ve Švédsku, vyšší platy v Dánsku; pevné spojení přes průliv Øresund bylo
zprovozněno v roce 2000
Zdroj: Wichmann Matthiessen 2004
Rok
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Ch. Wichmann Matthiessen (2004) na základě analýzy proudů vozidel a osob
směřujících přes průliv Øresund a na základě hodnocení migrace a dojížďky mezi
dánskou a švédskou stranou průlivu (blíže viz graf 4.4 a tabulky 4.13 a 4.14) došel
k závěru, že tyto zamýšlené cíle se začínají naplňovat, byť tempo integrace je mnohem
pomalejší, než se původně očekávalo. 46 Vzhledem k tomu, že nastartovaná
fundamentální proměna geografických vztahů uvnitř nově spojeného regionu pokračuje,
lze tvrdit, že očekávání spojovaná s tímto projektem, nebyla úplně nerealistická. Článek
tak celkově na příkladu tohoto konkrétního projektu vyznívá jako opatrné přiznání
úspěšnosti evropské dopravní politiky.
Tabulka 4.15 Vývoj dopravy v tunelu pod průlivem La Manche
Kyvadlové vlaky-počet přepravených:
Rok

osobních aut

nákladních aut

v tis.
v tis.
1995
1 246
391
1996
2 135
519
1997
2 383
268
1998
3 448
705
1999
3 342
839
2000
2 864
1 133
2001
2 605
1 198
2002
2 408
1 231
2003
2 361
1 285
Zdroj:European Commission, Eurostat 2004

osob v těchto
autech
v tis.
4 161
7 933
8 609
12 189
10 831
9 280
9 366
8 649
8 384

Tranzitní vlaky-počet
přepravených:
osob

nákladů

v tis.
2 920
4 866
6 004
6 307
6 593
7 130
6 947
6 603
6 315

v tis. tun
1 411
2 361
2 925
3 141
2 865
2 947
2 447
1 464
1 744

Stejnou problematikou – formováním společného přeshraničního regionu – se v případě
anglického Doveru a francouzského Calais zabývá O. Heddebaut (2001). Dochází
přitom k závěru, že navzdory klasickým očekáváním tunel pod průlivem La Manche
města Dover a Calais nepřibližuje. V tomto případě tedy koncept „bi-national cities“
uplatnit nelze. Jde o to, že ve skutečnosti výstavba tunelu spojení daných měst
nezlepšuje, neboť:
 odbavovací terminály jsou umístěny relativně daleko jak od Doveru (ve městě
Folkestone), tak i od Calais (spíše u města Coquelles);
 patrně důležitější však je skutečnost, že podle autorky lze mezi těmito terminály
cestovat pouze s osobním anebo nákladním autem, neboť samotná osobní přeprava
zde není povolena. Vysokorychlostní osobní vlaky zastavují pouze na francouzské
straně (stanice se zde jmenuje Calais-Fréthun) a v Anglii až dále od pobřeží,
v podstatě na půli cesty do Londýna ve městě Ashford. Nedostupnost této dopravy
pro cesty mezi francouzským a anglickým pobřežím navíc komplikuje neexistence
speciálního jízdného pro krátké cesty tohoto typu.
Tunel pod průlivem La Manche sám o sobě patří mezi projekty, jejichž výstavba bývá
často kritizována z hlediska nenaplněných očekávání ohledně velikosti přepravních
proudů. Dá se říci, že ambiciózní cíle stanovené při jeho výstavbě (viz např. McKinnon
1994) se doposud nenaplnily. Příčinou může být prodražení tunelu v době výstavby
a současná ostrá cenová konkurence trajektové dopravy přes průliv La Manche

46

Kromě výstavby pevného spojení přes průliv Øresund hrají podle Ch. Wichmanna Matthiessena (2004)
důležitou úlohu také další kroky EU, autor zmiňuje především eliminaci obchodních bariér.
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(Oklešťková 2006). Konkrétní údaje o množství dopravy, která využívá tuto stavbu,
obsahuje tabulka 4.15.
Další prací, která analyzuje územní dopad výstavby konkrétních dopravních projektů
stavěných v souvislosti s evropskou dopravní politikou, je studie J. Fonta-R. Majorala
(1999) věnovaná změnám silniční sítě v katalánských Pyrenejích. Práce má velký
časový záběr-vývoje silniční sítě si všímá od počátku 20. století až do současnosti.
Vzhledem k tématu tohoto textu je patrně nejdůležitější ta informace, že autoři považují
vstup do EU za jeden z několika klíčových faktorů, 47 které urychlily proces zlepšení
dostupnosti a zejména prostupnosti horských oblastí Pyrenejí, což ve svém důsledku
umožňuje jejich intenzivnější revitalizaci. Zvláštní pozornost přitom autoři věnují
dopadům výstavby tunelu Cadí, který usnadňuje a zrychluje dostupnost centrálních
Pyrenejí (včetně Andory) z hlavního města Katalánska – Barcelony (k výstavbě
přístupových silnic byly mimo jiné využity evropské finanční prostředky).
Tabulka 4.16 Jízdní doby vlaků z Barcelony do vybraných evropských měst v situaci
bez nové HST *) a v situaci s ní
Město (destinace)
Madrid
Zaragoza
Marseilles
Milan
Lyon
Paris
Brussels
Frankfurt
*)
HST - vysokorychlostní trať
Zdroj: Gutiérrez 2001

Jízdní doba
bez HST
5h 28min
3h 03min
5h 21min
10h 39min
6h 01min
7h 31min
8h 51min
10h 36min

s HST
2h 40min
1h 25min
3h 31min
8h 49min
4h 11min
5h 41min
7h 01min
8h 46min

Časová úspora
abs.
v%
2h 48min
51,2
1h 38min
53,5
1h 50min
34,3
1h 50min
17,2
1h 50min
30,5
1h 50min
24,4
1h 50min
20,7
1h 50min
17,3

Tabulka 4.17 Vážené průměrné jízdní doby (v min.) pro vybraná města v situaci
bez nové HST *) a v situaci s ní (uvedena jsou pouze města s rozdílem
5,0 % a více)
Vážená průměrná
jízdní doba
bez HST
s HST
Alicante
805,6
696,5
Barcelona
613,6
504,4
Cordoba
897,2
749,0
Geneva
380,6
359,7
Granada
1 020,8
951,3
Grenoble
413,7
392,7
Lyon
337,1
316,3
*)
HST - vysokorychlostní trať
Zdroj: Gutiérrez 2001
Město

Vážená průměrná
jízdní doba
v%
bez HST
s HST
13,5 Madrid
742,3
640,8
17,8 Malaga
1 031,3
883,1
16,5 Marseilles
398,3
377,3
5,5 Murcia
832,1
722,9
6,8 Seville
941,8
793,6
5,1 Valencia
741,5
631,6
6,2 Zaragoza
729,2
568,5

Rozdíl
abs.
109,1
109,2
148,2
20,9
69,5
21,0
20,8

Město

Rozdíl
abs.
101,5
148,2
21,0
109,2
148,2
109,9
160,7

v%
13,7
14,4
5,3
13,1
15,7
14,8
22,0

47

K dalším faktorům, které působily tímto způsobem, řadí J. Font – R. Majoral (1999) politickou
decentralizaci Španělska (posílení autonomního postavení Katalánska) a rozvoj turismu v Pyrenejích.
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Tabulka 4.18 Ekonomický potenciál (v mil. ECU, rok 1995) pro vybraná města
v situaci bez nové HST *) a v situaci s ní (uvedena jsou pouze města s rozdílem 5,0 %
a více)
Město

Ekonomický
potenciál
bez HST
s HST

Alicante
Barcelona
Cordoba
Granada
Madrid
*)
HST - vysokorychlostní trať
Zdroj: Gutiérrez 2001
3 892,2
6 388,0
3 529,5
2 727,7
7 149,3

4 304,3
7 472,1
4 049,7
2 880,3
7 752,5

Rozdíl
abs.
412,1
1 084,1
520,2
152,6
603,2

Město

v%
10,6
17,0
14,7
5,6
8,4

Malaga
Murcia
Seville
Valencia
Zaragoza

Ekonomický
potenciál
bez HST
s HST
2 918,3
3 628,7
3 480,4
4 635,2
4 156,8

3 278,4
4 010,0
3 935,2
5 161,7
5 731,6

Rozdíl
abs.
360,1
381,3
454,8
526,5
1 574,8

v%
12,3
10,5
13,1
11,4
37,9

Tabulka 4.19 Denní akcesibilita (v tis. obyvatel, limit 4 hod.) pro vybraná města
v situaci bez nové HST *) a v situaci s ní (uvedena jsou pouze města
s kladným procentním rozdílem)
Denní akcesibilita
bez HST s HST
Barcelona
5 597
13 375
Cordoba
7 442
8 038
Madrid
9 945
13 209
Marseille
16 992
20 256
Murcia
6 789
10 053
*)
HST - vysokorychlostní trať
Zdroj: Gutiérrez 2001
Město

Rozdíl
abs.
v%
7 778 139,0
596
8,0
3 264
32,8
3 264
19,2
3 264
48,1

Denní akcesibilita
bez HST
s HST
Seville
7 093
8 038
Toulouse
5 022
8 286
Valencia
10 402
10 998
Valladolid
8 488
12 814
Zaragoza
9 690
12 451
Město

Rozdíl
abs.
v%
945
13,3
3 264
65,0
596
5,7
4 326
51,0
2 761
28,5

Španělské provenience je i další příspěvek, který posuzuje dopady výstavby nové
dopravní infrastruktury. Jedná se o článek J. Gutiérreze (2001) analyzující možné
důsledky jedné z prioritních staveb transevropských dopravních sítí, totiž
vysokorychlostní železnice Madrid – Barcelona – Francie. Autor posuzuje
předpokládaný vliv této nové dopravní infrastruktury na změnu dostupnosti míst 48
v celé EU-15 (bez Irska, Švédska, Finska a Řecka, do řešeného území je však vzhledem
ke geografické ucelenosti přidáno Švýcarsko), 49 a to prostřednictvím tří indikátorů:
 vážené průměrné jízdní doby: mezi každou dvojicí dopravních uzlů v celém
řešeném území je stanovena nejkratší jízdní doba, která je vážena velikostí (masou)
dané aglomerace (zde velikost hrubého domácího produktu), z těchto ukazatelů
je následně vypočítána „průměrná časová odlehlost“ každého dopravního uzlu
od všech ostatních v síti. Tato míra tedy jinými slovy vyjadřuje relativní polohu
každého místa a míru změny této polohy vyvolanou novým dopravním spojením;
 ekonomický potenciál: tento ukazatel lze volně interpretovat jako velikost
ekonomické aktivity, k níž má určitý bod/region přístup. Velikost příspěvku jiného
bodu k ekonomickému potenciálu posuzovaného místa je přímo úměrná jeho
velikosti (mase) a nepřímo úměrná jeho vzdálenosti;

48

Ve studovaném území byly vybrány pouze aglomerace s počtem obyvatel přes 300 tis. Celkem tak bylo
vybráno 88 městských regionů, z toho 13 ve Španělsku.
49
J. Gutiérrez (2001) zvolil takto rozsáhlé území, protože po propojení španělské a francouzské sítě
vysokorychlostní železnice (systémy AVE a TGV) se zkrátí jízdní doby z Madridu a Barcelony zhruba
na úroveň kolem 10 hodin i v případě takových měst jako je např. Londýn, Amsterdam nebo Brusel. Tyto
jízdní doby sice samozřejmě nejsou vhodné pro denní vlaky, ale představují přijatelnou alternativu
pro přímou noční dopravu.
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denní akcesibilita: tento indikátor je definován jako množství obyvatel, pro něž
je dané místo dosažitelné jízdní dobou určité délky. Autor, vzhledem
ke konkurenceschopnosti vysokorychlostní železnice s leteckou dopravou
a vzhledem k možnosti návratu tentýž den, používá hodnotu čtyři hodiny.

Na základě hodnot vypočítaných indikátorů (viz údaje v tabulkách 4.17, 4.18 a 4.19)
J. Gutiérrez (2001) konstatuje, že výstavba vysokorychlostní tratě z Madridu
přes Barcelonu na francouzskou hranici ovlivní akcesibilitu nejvíce u měst
na Pyrenejském poloostrově, a to logicky především v místech, kudy prochází. Největší
zlepšení relativní polohy proto lze očekávat v severovýchodní části Španělska
(především města Madrid, Zaragoza a Barcelona). Změny však budou relativně velké
i v případě ostatních oblastí Španělska a také v jihovýchodní a jižní Francii, vliv
se částečně projeví např. i ve Švýcarsku. Zbytek řešeného území bude ovlivněn málo,
vzhledem k asymetrické poloze nové vysokorychlostní dráhy to ale není příliš
překvapivé.
Základní otázka, na níž J. Gutiérrez (2001) svým výzkumem hledal odpověď je,
zda nová trať redukuje anebo naopak posílí nerovnoměrnost rozložení dostupnosti
v řešeném prostoru a zda v důsledku toho dojde k poklesu anebo vzestupu stupně
koheze/soudržnosti v evropském prostoru (jinými slovy: zda její realizace přispěje
ke splnění základního cíle evropské dopravní politiky). V odpovědi na tuto otázku autor
říká, že je nutné rozlišit úroveň lokální, národní a mezinárodní:
 na lokální úrovni vztahující se k malým a středně velkým městům ležícím v zázemí
koridoru autor očekává zlepšení dostupnosti, od čehož si slibuje impuls k posílení
tempa ekonomického růstu, a tudíž posílení procesu konvergence;
 na národní úrovni její výstavba nerovnoměrnost zvýší, protože nejvýrazněji se zlepší
dostupnost těch měst, která již dnes jsou v rámci Španělska dostupná nadstandardně
dobře, důsledkem toho bude divergence na úrovni regionů;
 na mezinárodní úrovni pak dojde k poklesu perifernosti a odlehlosti Španělska
v rámci EU, protože se zlepší komunikace mezi ním a centrálními oblastmi EU;
tím se podle autora sníží i regionální rozdíly v rámci tohoto uskupení.
Celkově tak z pohledu evropské dopravní politiky lze konstatovat, že výstavba této trati
splní očekávané cíle pouze částečně, protože sice zvýší mezinárodní
konkurenceschopnost Španělska jako celku jeho lepším propojením se zbytkem EU
(a tím přispěje ke zvýšení stupně koheze/soudržnosti EU), avšak na národní úrovni bude
faktorem silně divergenčním.
4.6.3 Pozitivní hodnocení evropské dopravní politiky
Z pohledu hodnocení schopnosti nástrojů definovaných v evropské dopravní politice
dospět k trvalé udržitelnosti dopravního systému obsahuje velmi cenné informace
článek M. R. Tighta – P. Delle Siteho – O. Meyer-Rühleho (2004). Jejich výzkum byl
zaměřen na identifikaci takových opatření omezujících poptávku po dopravě, která
by zároveň garantovala ekonomický růst a environmentální kvalitu. Cílem výzkumu
byla i kvantifikace vlivu identifikovaných opatření – pro každé definované opatření
se autoři pokusili vyčíslit jeho vliv na intenzitu dopravy, celkové environmentální
zatížení, množství emisí CO2 a také možné neočekávané důsledky.
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M. R. Tight – P. Delle Site – O. Meyer-Rühle (2004) rozlišují celkem čtyři kategorie
možných opatření – opatření cílená na:
 zpomalení růstu poptávky po dopravě;
 změnu zastoupení jednotlivých druhů dopravy na dopravním trhu;
 zvýšení efektivity dopravního systému;
 technologická zlepšení vozidel a paliv.
V rámci těchto obecně definovaných kategorií se jim na základě rozsáhlého rozboru
podařilo identifikovat celkem sedm opatření, jejichž realizace podle nich slibuje
nejvýznamnější změny:
 komplexní opatření zacílené na změnu postojů k mobilitě a dopravního chování;
 sdílení aut (car sharing) jako součást kombinované mobility;
 kontrolované parkovací zóny;
 zpoplatnění silniční dopravy ve městech;
 vývoj palivových článků jako potenciální pohon silničních vozidel;
 výstavba systému vysokorychlostní železnice;
 zpoplatnění silnic pro nákladní dopravu.
Vzhledem k tomu, že tato opatření jsou z velké částí součástí společné evropské
dopravní politiky (výstavba systému vysokorychlostní železnice, zpoplatnění silniční
dopravy a podpora výzkumu a vývoje dopravních technologií dokonce patří mezi její
největší priority), můžeme konstatovat, že M. R. Tight – P. Delle Site – O. Meyer-Rühle
(2004) hodnotí šance tohoto dokumentu na podporu rozvoje trvale udržitelné dopravy
jako relativně velké. Současně s tím však autoři v závěru článku zdůrazňují, že některá
opatření bude velmi těžké implementovat – jako příklad uvádí zejména klíčovou změnu
mobilitních postojů – takže další vývoj podle nich i nadále zůstává nejistý.
Na tomto místě můžeme uvést ještě jeden názor, který představuje velmi pozitivní
hodnocení vlivu evropské dopravní politiky – z tohoto důvodu můžeme příspěvek
J. Grena (2003) s jistou nadsázkou považovat za opak názorů J. Hibbse (2000)
či R. Vickermana (1998). J. Gren (2003) tvrdí, že díky investicím z fondů EU
se výrazně zlepšil stav dopravní infrastruktury v periferních regionech, což zvýšilo
jejich konkurenceschopnost, a tudíž vedlo k rozmachu obchodních vztahů mezi jádrem
a periferií EU a současně i mezi periferiemi EU navzájem. V důsledku toho se podle
J. Grena (2003) v periferních oblastech vytvořila nová tzv. regionální růstová centra,
z nichž – díky silným vazbám s okolím – expanduje jejich ekonomický růst i do jejich
zázemí. Takový vývoj se podle autora odehrál ve všech periferiích „staré“ EU
(tj. EU-15). Jako příklady autor uvádí města Porto, Barcelona, Seville, Soluň, Cork,
Rovaniemi, Gävle apod.), a tudíž optimististicky očekává podobnou rozvojovou
trajektorii i v deseti nových členských státech EU ve střední a východní Evropě.
Vzhledem k tomu, že tento vývoj byl nastartován investicemi do dopravní
infrastruktury, považuje J. Gren (2003) evropskou dopravní politiku za úspěšný
politický stimul.
Z geografického hlediska je zajímavé ještě to, že J. Gren (2003) zdůrazňuje skutečnost,
že díky rozvoji regionálních růstových center dochází k narušení klasické polarity
mezi jádrem a periferií. Mezi těmito extrémy se totiž formuje nová úroveň silných
center druhého řádu, která mají spolu se svým zázemím schopnost konkurovat
jádrovým regionům. Regionální růstová centra tak lze do jisté míry považovat za možný
předvoj budoucího polycentrického rozvoje evropského sídelního systému
104

Daniel Seidenglanz

(o polycentrickém sídelním systému a jeho potenciálu pro politiku soudržnosti v EU
podrobněji hovoří např. Faludi 2005). Jako příklady potenciálních systémů tohoto typu,
které podle J. Grena (2003) mohou mít schopnost konkurovat tzv. „modrému banánu“,
uvádí autor následující skupiny měst:
 trojúhelník Lyon – Barcelona – Nice;
 Bratislava – Vídeň;
 Praha – Mnichov;
 prostor Øresundu s nově se formující jihoskandinávskou konurbací měst Kodaň,
Malmö, Lund.
4.6.4 Potřeba radikálnější technické inovace než je vysokorychlostní železnice
Do určité míry z odlišného hlediska vedená kritika evropské dopravní politiky
zdůrazňuje nedostatečný potenciál silně podporované vysokorychlostní železnice.
Tabulka 4.20 Srovnání technických parametrů systémů maglev, ICE a TGV
Maglev Transrapid
ICE 3
Technologie
bezkontaktní, elektromagnetické
systém kolo
provozu
vznášení
a kolejnice
Max. rychlost
550 km/h
330 km/h
Provozní rychlost
300 - 500 km/h
300 km/h
0 - 200 km/h 1 715 m
62 s 4 200 m
129 s
0 - 300 km/h 4 340 m
104 s 21 500 m
367 s
Zrychlení
0 - 400 km/h 8 820 m
160 s
.
.
0 - 500 km/h 17 800 m
225 s
.
.
200 km/h
26
22
250 km/h
31
31
Energetická
spotřeba
300 km/h
38
.
(Wh/1 oskm)
400 km/h
58
.
500 km/h
85
.
160 km/h
71
83
200 km/h
72
84
Hlukové emise
250 km/h
75
88
ve vzdálenosti 25
300 km/h
79
91
m od trati (dB)
další hluk díky
400 km/h
88
kontaktu kolo bezkontaktní
žádný další hluk
kolejnice
4 % (osobní
Maximální
doprava)
> 10 %
stoupání
1,25 % (smíšený
provoz)
minimum
350 m
.
200 km/h
705 m
1 400 m
Poloměr zatáček
300 km/h
1 590 m
3 200 m
400 km/h
2 825 m
.
500 km/h
4 415 m
.
Zdroj: Tietze – Steinmann-Tietze 1999

TGV Duplex
systém kolo
a kolejnice
300 km/h
.
4 600 m
149 s
.
.
.
.
.
.
.
35,7
.
.
.
.
.
.
89
další hluk díky
kontaktu kolo kolejnice
3,5 %
150 m
.
4 000 m
.
.

Okruh autorů kolem geografa W. Tietzeho (např. Tietze 1998) je k možnostem
konvenční drážní dopravy kritický a ve svém pohledu prosazuje potřebu její zásadnější
inovace. Alternativu podle nich představuje technologie magnetického vznášení
(„magnetic levitation“, zkráceně maglev). Podle W. Tietzeho (1998) představuje
tato technologie nejvýznamnější inovaci pozemní dopravy od vynálezu kola. Jeho
výhody spočívají především v tom, že systém překonává problémy systému

105

Evropská dopravní politika a železnice

kolo/kolejnice tím, že jejich kontakt zcela odstraňuje. U konvenčních železnic platí,
že čím rychleji se vlak po trati pohybuje, tím intenzivnější je vzájemné působení těchto
dvou prvků, a tím rychleji se kolo i kolejnice opotřebovávají a deformují – opotřebení
proto dosahuje extrémních hodnot zejména na tratích s vysokorychlostním provozem.
W. Tietze (1998) se proto domnívá, že vývoj systému konvenčních železnic směřuje
do slepé uličky a v kontinentálním měřítku je potřeba uplatnit technologii maglevu.
V důsledku odstranění kontaktu kola a kolejnice může systém ve srovnání s konvenční
železnicí nabídnout řadu výhodnějších vlastností, z nichž je z hlediska
konkurenceschopnosti s leteckou a silniční dopravou nejdůležitější asi ta skutečnost,
že technologie maglevu umožňuje v běžném provozu dosažení rychlostí mezi 400
a 500 km/h. Technologie maglevu má navíc i některé jiné výhody, přehled technických
údajů srovnávajících systémy TGV, ICE a maglev obsahuje tabulka 4.20. Na základě
toho W. Tietze (1998) tento systém silně podporuje a doporučuje, aby v evropském
prostoru byly budovány spíše dráhy tohoto systému. Jedině ten totiž může v osobní
dopravě zastavit dlouhodobý propad železnic.
Určitou nevýhodu maglevu ve srovnání se železnicí však představuje ten fakt,
že doposud funguje na světě v běžném provozu pouze jedna trať využívající tento
systém – konkrétně jde o dráhu spojující letiště Pudong s městem Šanghaj (bližší
informace o ní poskytuje např. Grossert 2003).
Řada autorů se k možnostem technologie maglevu staví skepticky. Komplexně
a výstižně své důvody ohledně nepravděpodobnosti rozhodnutí o radikální reorientaci
programu výstavby evropských vysokorychlostních železnic na technologii maglevu
shrnuje především L. Bertolini (1999). Ten sice v neprospěch maglevu uvádí více
skutečností, ale k nejdůležitějším podle našeho názoru patří následující argumenty:
 problém integrace s ostatními dopravními sítěmi: v Evropě již totiž existují regiony,
v nichž rozvoj konvenčních vysokorychlostních systémů natolik pokročil (Francie,
Německo, Španělsko, Itálie, Benelux apod.), že plná náhrada novou infrastrukturou
je nepravděpodobná;
 problém slučitelnosti s ostatními investicemi: významným kritériem hodnocení
každé nové investice (včetně maglevu) je ověření jejího dopadu na již existující
programy. Vzhledem k tomu, že EU se již delší dobu angažuje v programech
rozvoje konvenčních vysokorychlostních železnic, je nutné dopředu odpovědět
na otázku, zda má být maglev chápán jako alternativa, nebo doplněk tohoto
programu. Přitom myšlenka, že by technologie maglevu mohla být uplatněna
na méně významných tratích, je velmi nepravděpodobná;
 problém omezené flexibility: vlaky konvečních vysokorychlostních systémů
můžeme chápat jako poměrně flexibilní, protože mohou jezdit i po klasických
dráhách, a to dokonce vyššími rychlostmi než běžné soupravy. Flexibilita
jim tak ve svém důsledku umožňuje na rozdíl od maglevu působit v mnohem širším
prostoru, než který je přístupný nově vybudovanou vysokorychlostní tratí.
Kritika společné evropské dopravní politiky může být samozřejmě vedena i z dalších
směrů. Rozbor těchto myšlenek je však nad rámec rozsahu tohoto textu.
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4.7 Evropská dopravní politika a železnice – shrnutí
Společná evropská dopravní politika představuje dokument, který se snaží zvrátit
vývojové tendence evropského dopravního trhu z druhé poloviny 20. století. Přestože
se jedná o strategii motivovanou celkovou změnou dopravního systému, je v ní velká
pozornost věnována také revitalizaci druhů dopravy, které EU vnímá jako příznivější
dopravní alternativy, a to především z environmentálního a sociálního hlediska. K těmto
druhům dopravy patří podle EU také doprava železniční, a proto je její revitalizace
považována za jeden z klíčových prvků evropské dopravní politiky. K tomu je potřeba
realizace několika kroků, jmenovitě jde o:
 liberalizaci železničního trhu;
 výstavbu, modernizaci a optimalizaci využití drážní infrastruktury společně
s podporou tzv. komodality;
 modernizaci služeb.
Názory na evropskou dopravní politiku a její schopnost dosáhnout proklamovaných cílů
se různí – s jistou nadsázkou lze konstatovat, že se pohybují někde na škále
od naprostého odmítání až po glorifikaci. Kritika společné evropské dopravní politiky
může být vedena z různých směrů, odmítána může být jak vůbec její existence (např.
preference tržních sil před regulacemi veřejné sféry) či její celkové zaměření (např.
využití dopravy jakožto nástroje k dosažení jiných nedopravních cílů), předmětem
kritiky mohou být jednotlivá konkrétní opatření či dílčí cíle (např. způsob výběru
prioritních projektů TEN-T), polemika může být vedena s jejími žádoucími
i nežádoucími důsledky a dopady (např. spor o to, zda bude výsledkem realizace
konkrétních opatření regionální konvergence anebo divergence).
Přes rozsáhlou kritiku můžeme konstatovat, že evropská dopravní politika představuje
významný dokument, který budoucí podobu evropského dopravního trhu
pravděpodobně významně ovlivní. Jeho změny pod jejím vlivem jsou možná již dnes
částečně patrné, k nejviditelnějším jevům patří především růst přepravních výkonů
vysokorychlostní železnice. Otázkou však je budoucí vývoj i některých dalších
segmentů nákladní i osobní železniční dopravy, protože náznaky z vybraných států –
pokročilých v liberalizaci železnic nejdále – ukazují určitý růst přepravních výkonů
železnic jako celku. Komplexní hodnocení vlivu evropské dopravní politiky na vývoj
dopravního trhu však bude možné až za několik let. V dalších kapitolách se zaměříme
na železnici v České republice.
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5. Historická analýza české železniční sítě
Strategie reforem a revitalizace železniční dopravy v Evropě, jak jsme je popsali
v předchozích kapitolách, stojí zpravidla na několika základních předpokladech (viz
také Kvizda 2005), jež vycházejí z přesvědčení, že železnice v Evropě byly
konkurenceschopným a ziskovým odvětvím dopravních služeb, dokud je rozvoj
konkurenčních dopravních módů v poválečném období spolu s neefektivní
hospodářskou politikou založenou na státním vlastnictví a monopolizaci národních
železničních dopravců nepřivedl na pokraj ekonomické a společenské akceptovatelnosti
jejich dalšího fungování. Jedna ze základních idejí soudobé revitalizace železnic je tedy
založena na imperativu „vrátit železnicím konkurenceschopnost“ (viz Pietrantonio –
Pelkmans 2004, s. 4).
Tento přístup však zcela opomíjí fakt, že mnoho železnic vůbec nikdy
konkurenceschopnými nebylo, jak jsme popsali ve 2. kapitole. V obecné rovině lze
souhlasit, že revitalizace železnic je ekonomicky reálný koncept, jeho úskalí
a nebezpečí však spočívá v přecenění konkurenčního potenciálu železnic (jak jsme
vysvětlili v 1. a 3. kapitole) a v generalizaci „konkurenceschopnosti“ na celou
železniční síť. Zcela zásadní komplikaci představuje v podstatě automatický
předpoklad, že železniční dopravní síť vzniklá ve druhé polovině 19. století, směrově
pokrývá ekonomicky relevantní destinace a z regionálního hlediska pokrývá síťově
ekonomicky relevantní území. Vzniká tak mylný předpoklad, že železniční síť vznikla
výhradně na základě ekonomických potřeb zajišťujících vlastníkům drah
a provozovatelům dopravy zisk a poskytující dopravní služby v regionech, ve směrech
a v objemech, po kterých existovala efektivní poptávka. Na železniční síť je potom
(opět mylně) nahlíženo jako na přirozenou paralelu veřejné sítě silniční, přičemž hustota
železniční sítě (v přepočtu na km2 území nebo na obyvatele – viz Tabulka 5.1) v tomto
pojetí představuje pozitivní faktor. Odtud pak pramení v zásadě logický, vzhledem
k neplatným premisám však mylný předpoklad, že veřejné vlastnictví železniční sítě
stejně jako sítě silniční s institucionálně podobným režimem veřejné dopravy umožní
prostřednictvím regulace tarifů, daní a poplatků za použití těchto sítí optimalizovat
ekonomickou výkonnost a společenské (environmentální) náklady dopravních služeb
a vytvoří konkurenční a konkurenceschopné prostředí pro rozvoj veřejných železničních
služeb poskytovaných privátními dopravci.
Postup řešení v této kapitole je takový: nejprve popíšeme zvolenou metodiku
a vysvětlíme ekonomické souvislosti problému; dále nadefinujeme osm základních
archetypů vzniku jednotlivých železničních tratí na území České republiky
v kontextu hospodářské a politické reality; na základě těchto zjištění poté graficky
a číselně analyzujeme českou železniční dopravní síť a formulujeme závěry. Smyslem
této analýzy není zpochybnění procesu revitalizace železnic (zejména ne konceptu
liberalizace a privatizace dopravních služeb!), ale postavení uvedených předpokladů na
reálný základ.

5.1 Metodický koncept
Železniční doprava je (mimo říční plavbu a potrubní dopravu) módem nejvíce závislým
na síti dopravních cest. Na rozdíl od automobilové dopravy se nemůže opřít o existenci
všepokrývající sítě s prakticky neomezeným přístupem, na rozdíl od letecké nebo
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námořní dopravy je závislá nejen na existenci uzlových terminálů, ale i na vlastních
technologicky náročných cestách. Struktura sítě železničních dopravních cest je tak do
značné míry limitujícím faktorem pro efektivnost železniční dopravy. Kromě několika
vysokorychlostních tratí pro osobní dopravu vznikajících zejména ve Francii
a Německu, částečně i v Itálii a Španělsku (viz 4. kapitola), je přepravní výkon železnic
soustředěn na dopravní cesty vybudované před více než sto lety. Pro posouzení
možností a mezí železniční dopravy na této síti a pro analýzu její potenciální
efektivnosti může být významné posouzení příčin, záměrů a okolností, za nichž tato síť
vznikala. Jak píše např. M. Marada (2003, s. 11), „...dopravní sítě byly zakládány podle
potřeb v době svého vzniku, přičemž jejich trasování se později téměř nezměnilo, i když
dnes očekáváme, že budou plnit jiné funkce než v minulosti. …tyto historické podmínky
mohou dosud přetrvávat a ovlivňovat současný stav.“ K tomu dodáváme, že tyto
podmínky mohly také zcela zaniknout, což ovšem také silně ovlivňuje situaci na
nezměněné síti.
Pro potvrzení platnosti jednotlivých teoretických konceptů rozebraných v 1. kapitole
bylo provedeno a publikováno mnoho analýz založených na jednoduchých i velmi
pokročilých ekonometrických metodách. Generalizace výsledných modelů a jejich
aplikace v rámci dopravní politiky států však narážejí na závažné komplikace (např.
Nash – Wardman – Button – Nijkamp 2002, s. 16), které vycházejí ze specifik
a zvláštností jednotlivých národních (regionálních) železničních sítí (např. Pietrantonio
– Pelkmans 2004, s. 10). O žádném modelu institucionálního uspořádání železniční
dopravy nelze obecně říci, že je optimální; slovy L. Di Pietrantonia a J. Pelkmanse
(2004, s. 24): „The choice between alternative reform routes very much depends on the
intrinsic characteristics of traffic, scale, density, and market demands in the different
regions and countries“. V dalším textu proto popisujeme a analyzujeme jedno z těchto
specifik v českých podmínkách: způsob vzniku jednotlivých komponent železniční sítě.
Ve srovnání se zbytkem Evropy prošel vznik železniční sítě na území dnešní České
republiky velmi rozmanitým vývojem, přičemž tato rozmanitost měla zcela zásadní vliv
na efektivnost provozu v době vzniku i dnes. V této kapitole ukážeme, že železniční
dopravní síť v České republice vznikala v situaci, která pouze v některých případech
konvenovala s předpokladem ekonomicky efektivního provozu, a tedy, že je iluzorní se
domnívat, že privatizace a liberalizace železničních dopravních služeb bude do
budoucna znamenat jejich udržení nebo obnovení v rozsahu a v kvalitě, jak
předpokládají koncepce revitalizace železnic. Hlavní metodikou je aplikace historické
metody, tak jak byla popsána ve 2. kapitole, a principu „path dependence“ na železniční
dopravu pod heslem „history matters“, tak jak s tímto principem pracují např. Puffert
(2002), David (1993), nebo Arthur (1994). Způsob použití historické metody a z toho
plynoucí závěry odpovídají i přístupu Liebowitze a Margolise (1995), kteří jinak obecné
užití historické metody kritizují. Další ideou je rovněž obecný předpoklad, že
ekonomické výsledky železničního provozu jsou silně ovlivněny tvarem
a charakteristikou dopravní sítě (např. Wetzel – Growitsch 2006, s. 7 a 11), a empirické
poznání, že tratě vybudované s největším objemem subvencí jsou provozně nejméně
efektivní (Gathon – Pastieau 1995 a Campos – Cantos 2000, s. 233). Výstupy analýzy
prezentujeme mimo jiné kartogramy, při jejichž konstrukci jsme se inspirovali pracemi
L. Sieberta (např. Siebert 2004).
Způsob a okolnosti vzniku jednotlivých tratí jsou velmi významné pro posouzení
potenciálu efektivního a konkurenceschopného provozu na revitalizované železnici.
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Proto stanovíme jako základní pracovní hypotézu předpoklad, že motivy vzniku
jednotlivých segmentů sítě podmiňují jejich potenciální efektivnost v budoucnu: (i)
pokud k dnešnímu dni přestal existovat motiv, jenž vedl ke vzniku tratí a determinoval
ekonomickou efektivnost jejich provozu, stěží lze očekávat možnost ekonomicky
racionálního a efektivního provozování dopravy na těchto tratích dnes; (ii) pokud byly
již motivy vzniku těchto tratí ekonomicky pochybené, determinované netransparentní
politikou dotací a lobbingu, rovněž lze stěží očekávat úspěch jejich revitalizace.
Přestože nelze na základě takové aplikace historické metody vyslovit obecný soud
platný pro všechny tratě, věříme, že lze úspěšně potvrdit negativní hypotézu: jestliže se
v české železniční síti vyskytují tratě, které byly založeny nikoli na základě kalkulace
efektivního provozu nebo pro než zanikla determinující příčina takové kalkulace, anebo
jež nebyly založeny na základě ekonomické kalkulace a od počátku svého provozu byly
ztrátové, pak nelze předpokládat, že může být na takové síti revitalizována železniční
doprava při zachování základních principů ekonomické i společenské efektivnosti.

5.2 Faktory kategorizace tratí
První veřejnou železnou dráhou na dnešním českém území byla koněspřežka z Lince do
Českých Budějovic uvedená do provozu v roce 1828, poslední velkou veřejnou drahou
byla trať z Havlíčkova Brodu do Brna zprovozněná v roce 1953 (nepočítáme-li přeložky
tratí v důlních oblastech severní Moravy a Slezska a severních Čech). Během těchto
téměř 130 let bylo v Česku vybudováno více než 9 500 km tratí (v Grafu 3.1 jsou na
levé ose vyčísleny přírůstky, na pravé ose celková délka drah), jejichž motiv vzniku
a ekonomické a politické podmínky v době jejich vzniku se značně lišily. Na základě
poznání dějin železniční dopravy ve světě (viz např. Hons 1977, Hons 1978, Jelen 1988,
Jelen 1989, Jelen 1990, Ringes 1938, Simmons 1978, Hennessey 1973, Ray 1969,
Fontgalland 1984) a na českém území (viz např. Hons 1975, Hons et al. 1990, Pavlíček
2002, Hlavačka 1990, Hlavačka et al 1995, Štěpán 1958, Hajn 2004, Jakubec – Jindra
2006) můžeme vysledovat faktory, které podstatným způsobem ovlivnily podobu
současné železniční sítě. Pro účely této studie rozděluji tyto faktory do čtyř typů: faktor
I. postoj státu k železnicím, faktor II. rozvoj průmyslu, zejména těžba a distribuce uhlí,
faktor III. podstatné změny politických hranic a zahraničních hospodářských vztahů
a faktor IV. konkurence na trhu při stavbě a trasování tratí.
I. faktor – postoj státu k železnicím
Z hlediska vztahu státu k železniční dopravě můžeme historii vzniku české železniční
sítě na časové ose rozdělit do několika hlavních etap:
1. developerské období od 20. let 19. století, jež bylo ve znamení prvních soukromých
železničních podniků (zejména Severní dráhy císaře Ferdinanda – KFNB);
2. období od roku 1841, kdy převzal iniciativu stát a začal na vlastní náklady budovat
základní železniční síť (Severní státní dráha – NStB);
3. období znovu privátních drah, jež začalo v roce 1855 rezignací státu na vlastní
budování a provoz železnic (kvůli nedostatku financí) a privatizací státních drah
(Společnost státní dráhy – StEG) a dále bylo ve znamení především uhelných drah;
4. poslední období od 70. let 19. stol., kdy převzal stát znovu iniciativu a finančně
podporoval masovou výstavbu lokálních drah.
Výsledkem je různorodá železniční síť s poměrně vysokou hustotou (viz Kartogram 5.1
a Tabulka 5.1), jejíž jednotlivé části vznikaly za zcela odlišných institucionálních
podmínek a od doby svého založení také vykazovaly zcela jiné ekonomické výsledky
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provozu. Pro posouzení zařazení tratě do jednotlivých archetypů je z tohoto pohledu
rozhodující, zda a jakým způsobem stát ovlivnil založení dráhy.
Kartogram 5.1 Železniční síť ČR

Zdroj: ČD

II. faktor – distribuce uhlí
Rozvoj průmyslu byl na jedné straně podmíněn rozvojem dopravních služeb, tj.
železnic, současně byla výstavba tratí a jejich trasování ovlivněno rozmístěním ložisek
uhlí. Mnohé tratě tak vznikly jen proto, aby zajistily distribuci této ekonomicky
strategické suroviny. S útlumem uhelné těžby a s přechodem (nebo útlumem)
zpracovatelského průmyslu na technologie založené nikoli na spotřebě uhlí zanikl
i původní důvod pro existenci mnoha tratí. Vzhledem k tomu, že v 19. století bylo uhlí
zcela klíčové pro hospodářskou činnost i pro spotřebu domácností a protože železnice
samy byly velkými spotřebiteli uhlí, byly v podstatě všechny tratě nějakým způsobem
spojeny s dopravou uhlí. Podstatné však je, že některé tratě byly vybudovány právě
především pro distribuci uhlí a od toho se odvíjelo jejich trasování – tzn. kromě
přepravy uhlí již prakticky nebyla jiná relevantní poptávka po přepravě jiného nákladu
nebo osob. Tyto tratě označujeme jako uhelné dráhy. 50
III. faktor – podstatné změny politických hranic
Politické hranice českého území prošly ve 20. století čtyřmi zcela zásadními změnami:
(i) rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československé republiky, (ii) rozpad ČSR
a vznik tzv. 2. republiky a protektorátu, (iii) obnovení ČSR a její napojení na sovětský
politicko-hospodářský blok, a (iv) druhý rozpad Československa a vstup do EU. Tyto
změny přímo vyvolaly vznik některých tratí, u jiných výrazně ovlivnily nejprve
trasování a později také smysl jejich existence. Význam tohoto faktoru je pro jednotlivé
50

Označení “uhelná dráha” se v této studii zcela neshoduje s obvyklým označením používaným
v českých historických pramenech (srovnej např. Hlavačka 1990).
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tratě poměrně zásadní, jeho působení se však projevuje s různou intenzitou prakticky na
celou síť. Podle tohoto faktoru jsme proto zařadili trať do archetypu, pouze pokud byl
jeho význam jednoznačný a zcela dominantní.
IV. faktor – konkurence na trhu
Vzhledem k tomu, že se železnice rozvíjely v institucionálně různém prostředí (jak
popisuje faktor I.), existovaly vedle sebe soukromé nebo státní železniční společnosti
vlastnící dopravní cestu a navzájem si konkurující v různých segmentech a oblastech
trhu. Toto uspořádání poměrů vedlo v některých případech k vytvoření situace, kdy
bylo pro společnosti ekonomicky racionální vybudovat trať, jejímž jediným smyslem
bylo spojit nesouvislé části vlastní dopravní sítě nebo obejít konkurenční trať vlastní
paralelní cestou. Tento faktor bereme při kategorizaci tratí v úvahu, pokud je zcela
evidentní, že daná dráha byla vybudována jako konkurenční paralelní spoj k již
existujícímu spojení. Vycházíme zde z logického (i když v této studii neověřeného)
předpokladu, že starší spojnice využila geomorfologicky i hospodářsky výhodnější trasu
s potenciálem efektivnějšího provozu.
Na základě analýzy motivů a okolností vzniku železnic podle těchto čtyř faktorů lze
rozdělit jednotlivé tratě do kategorií. Pro analýzu české železniční sítě jsme nadefinovali
osm základních archetypů jednotlivých železničních tratí podle způsobu jejich vzniku;
těchto osm archetypů pokrývá všechny základní motivy, pro něž byly jednotlivé
železnice budovány. U většiny tratí sice můžeme najít více motivů pro jejich založení,
jeden motiv je však zpravidla zdaleka nejvýznamnější a jednoznačně determinující –
tzn. nebýt tohoto motivu, daná trať by s vysokou pravděpodobností nevznikla. Taková
tvrzení lze opřít o poznání historického vývoje, neboť právě určitý typ tratí vznikal
zpravidla v určité době charakteristické existencí daného motivu.
Graf 5.1 Vývoj výstavby železnic na českém území
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2004, vlastní výpočet

112

52

Celkový HDP přepočtený paritou kupní sily na USD
Celková délka železniční sítě
53
Délka tratí zařazených do skupiny A (viz závěr kapitoly)

51

Státy – celková délka sítě
Státy – délka sítě vzhledem
(km)
k území (km/1 000 km2)
1. Německo
36 054 Česko - celkem
120,27
2. Francie
29 269 Belgie
113,58
3. Polsko
19 900 Německo
100,99
4. Velká Británie
17 052 Lucembursko
91,67
5. Itálie
16 288 Maďarsko
85,48
6. Španělsko
13 747 Švýcarsko
78,80
7. Švédsko
9 852 Slovensko
74,63
69,60
8. Česko - celkem 52
9 511 Velká Británie
9. Maďarsko
7 950 Rakousko
68,89
10. Finsko
5 851 Nizozemsko
68,59
11. Rakousko
5 787 Slovinsko
61,45
12. Norsko
4 077 Polsko
61,42
13. Slovensko
3 657 Itálie
53,93
14. Belgie
3 521 Francie
53,02
15. Švýcarsko
3 231 Dánsko
52,86
16. Portugalsko
2 818 Lotyšsko
34,92
17. Nizozemsko
2 812 Portugalsko
30,63
18. Řecko
2 414 Irsko
27,41
19. Dánsko
2 273 Litva
27,29
20. Lotyšsko
2 270 Španělsko
27,11
21. Česko - skupina A 53
2 010 Česko - skupina A
25,44
22. Irsko
1 919 Švédsko
21,89
23. Litva
1 774 Estonsko
19,09
24. Slovinsko
1 229 Řecko
18,29
25. Estonsko
859 Finsko
17,26
26. Lucembursko
275 Norsko
12,58
Zdroj: Peltrám 2005, IMF Yearbook 2006, vlastní výpočty

Státy – délka sítě vzhledem k
obyvatelstvu (km/106 obyvatel)
Finsko
1 125,19
Švédsko
1 094,67
Lotyšsko
986,96
Česko - celkem
931,47
Norsko
886,30
Maďarsko
787,13
Rakousko
705,13
Slovensko
677,22
Slovinsko
614,50
Estonsko
613,57
Lucembursko
550,00
Polsko
515,54
Litva
506,86
Francie
506,86
Irsko
489,45
Švýcarsko
479,75
Německo
442,60
Dánsko
436,49
Belgie
420,93
Španělsko
338,56
Velká Británie
332,86
Itálie
288,04
Portugalsko
284,76
Řecko
270,96
Česko - skupina A
197,06
Nizozemsko
173,58

Tabulka 5.1 Charakteristiky železniční sítě evropských zemí (k roku 2005)

Jména autorů

Státy - HDP 51 na délku sítě
(106 USD/km)
Nizozemsko
179,02
Velká Británie
107,48
Řecko
102,94
Itálie
102,42
93,34
Česko - skupina A
Belgie
92,36
Irsko
87,41
Dánsko
82,54
Španělsko
79,22
Švýcarsko
73,33
Portugalsko
72,17
Německo
69,94
Francie
62,53
Norsko
47,86
Rakousko
47,52
Slovinsko
35,55
Finsko
27,88
Švédsko
27,46
Litva
27,25
Polsko
24,92
Slovensko
23,72
Maďarsko
21,37
19,75
Česko - celkem
Lotyšsko
12,87
Lucembursko
0,12
Estonsko
0,03
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5.3 Základní archetypy tratí
Základní archetypy českých tratí podle okolností jejich vzniku členíme takto:
1. Dráhy založené jako soukromé podniky s motivem provozního zisku, u nichž nedošlo
ke změně předpokladů dosažení zisku – do této kategorie řadíme všechny tratě, pro
jejichž zakladatele byl dominantní a určující předpoklad dosažení provozního zisku
v tržních podmínkách, a tedy návratnost a zhodnocení investovaného kapitálu při
započítání standardního podnikatelského rizika. Důležitým faktorem pro zařazení
tratě do tohoto archetypu je důvodný předpoklad, že do dnešního dne nedošlo
k zásadní změně vnějších okolností, které zakladatel dané dráhy bral v úvahu při
svém očekávání dosažení provozního zisku.54 Z hlediska I. faktoru jsou to dráhy, na
nichž stát nijak nevynucoval ani neovlivňoval provoz; z hlediska II. faktoru sem
neřadíme ty dráhy, které byly zcela orientovány na dopravu uhlí; z hlediska III.
faktoru jsou to dráhy, jejichž trasování a dopravní výkony nebyly ovlivněny změnou
politických hranic; a z hlediska IV. faktoru nejde o spojovací tratě, ani o tratě
založené v dané době jako duplicitní.
2. Dráhy založené státem jako páteřní síť – do této kategorie řadíme tratě, které založil
stát ve snaze propojit hlavní hospodářská centra země. Tento archetyp – v některých
evropských zemích běžný (viz Kvizda 2005) – zahrnuje na českém území pouze
tratě Severní státní dráhy (NStB); vzhledem ke způsobu trasování,
k předpokládaným podmínkám provozu (pronájem soukromému dopravci)
i vzhledem k době vzniku (období prvních drah do roku 1850) se NStB zcela
vymyká státním drahám vznikajícím později znárodňováním soukromých
železničních podniků. Z hlediska I. faktoru jsou tedy do tohoto archetypu řazeny
dráhy státní, založené a případně i provozované státem; z hlediska II. faktoru jsou
sem řazeny tratě, na nichž byla při založení předpokládána velmi významná
přeprava osob a nákladu jiného než uhlí; z hlediska III. faktoru jsou to tratě, jejichž
stavba nebyla vynucena změnami politických hranic a jejichž provozních výkonů se
tyto změny podstatně nedotkly a z hlediska IV. faktoru nejde o spojovací tratě, ani
o tratě založené v dané době jako duplicitní.
3. Dráhy budované jako spojovací nebo duplicitní – zavedení této specifické kategorie
je vynuceno podmínkami původní volné konkurence železničních společností
vlastnících rovněž svou vlastní dopravní cestu – nemožnost vstupu na cizí
infrastrukturu nutila železniční společnosti budovat spojky nebo paralelní tratě,
jejichž ekonomické opodstatnění je v případě jediného vlastníka infrastruktury
nulové. I., II., ani III. faktor nemá pro toto členění význam; z hlediska IV. faktoru
54

V této kapitole pracujeme se „ziskem“ pouze v souvislosti s obecnými předpoklady jeho dosažení
v dlouhém období vzhledem k charakteristice infrastruktury. Dosažení zisku záleží na nákladech
a příjmech. Do nákladů dopravce vstupují přímé náklady infrastruktury, ale tyto mohou být deformovány
státními zásahy, a dále náklady provozní, které záleží na efektivitě řízení provozu, managementu dráhy,
obchodním záměru atd. V příjmech se odráží charakteristika infrastruktury spolu s tarifní politikou,
marketingem, konkurenčními podmínkami, výkyvy poptávky apod. V krátkém období je přirozeně možné
(zejména v situaci, kdy jednotlivé dráhy vlastní i infrastrukturu), že dosažení zisku nebo ztráty vůbec
nekoreluje s výše uvedenými obecnými předpoklady. V dlouhém období a zejména v situaci, kdy je
infrastruktura vlastnicky oddělena od dopravců, dochází ke zřetelnému vydělení vlivu charakteristiky sítě
na provozní výsledky. Od dlouhého období odvozujeme předpoklady potenciálně efektivního provozu
v této kapitole.
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sem řadíme tratě, jejichž motiv pro založení byl spojení nesouvislé sítě vlastních
tratí nebo vybudování konkurenční paralelní tratě.
4. Dráhy budované soukromými společnostmi z donucení na politickou objednávku –
do této kategorie řadíme tratě, jež by soukromé společnosti nevybudovaly z důvodu
očekávané nerentability provozu, na jejichž existenci byl však zainteresován stát
nikoli motivy ekonomickými, ale politickými. Z hlediska I. faktoru jsou to dráhy,
kde stát využil své moci a donutil železniční společnosti takové tratě vybudovat;
ostatní faktory nemají pro tuto kategorii význam.
5. Místní dráhy budované s finanční podporou státu nebo země a svépomocné dráhy –
do této kategorie řadíme v podstatě všechny tzv. lokální tratě, které byly budovány
na základě státních pobídek a garancí a které vznikly právě jen s finanční účastí
státu. Z hlediska I. faktoru jsou to všechny tratě, které byly vybudovány na základě
zákonů o místních drahách (viz dále); ostatní faktory nemají pro tuto kategorizaci
význam.
6. Uhelné dráhy – do této kategorie řadíme ty tratě, jež byly vybudovány zcela anebo
převážně pro dopravu uhlí z jeho nalezišť do míst spotřeby, tj. zejména do velkých
měst a průmyslových aglomerací. Rozhodující je zde II. faktor, v úvahu bereme dále
pouze faktor I. a neřadíme do této kategorie dráhy budované na nátlak státu nebo
podle zákona o místních drahách.
7. Odbočné dráhy budované velkými soukromými drahami a místní dráhy
nepodporované státem – do této kategorie řadíme tratě, které vybudovaly velké
železniční společnosti především ve snaze ovládnout trh a posílit objem přepravy na
svých hlavních tratích. Pro zařazení tratě do této kategorie je rozhodující IV. faktor,
z hlediska I. faktoru se nejednalo o dráhy vynucené ani finančně podporované
státem, z hlediska III. faktoru sem řadíme dráhy, na jejichž provozní výsledek
neměly vliv změny politických hranic. Většina odbočných tratí souvisela také
s distribucí uhlí k místním továrnám a podnikům, protože se však nejednalo
o jednoznačně primární účel, neuvažujeme při kategorizaci II. faktor.
8. Dráhy budované v odlišné geopolitické situaci – do této kategorie řadím tratě, jež
byly budovány z jakýchkoli důvodů v podmínkách, které se v důsledku změny
hranic natolik změnily, že by vybudování tratí v těchto nových podmínkách bylo
nepravděpodobné. Dále do tohoto archetypu řadím tratě, které budoval stát jako
přímou reakci na dočasnou změnu hranic. Pro zařazení do této kategorie je
rozhodující, zda III. faktor výrazně převážil nad ostatními.
Přehled o použití rozhodujících faktorů I. – IV. pro jednotlivé archetypy tratí udává
Tabulka 5.2. Význam I. faktoru pro zařazení tratě k danému typu označuje symbol „×“.
Pro faktory II., III. a IV. je použit symbol „+“, pokud jeho splnění je podmínkou nutnou
pro zařazení tratě k danému typu, a symbol „-“, pokud je nutnou podmínkou jeho
nesplnění. Prázdná políčka vyjadřují, že daný faktor není pro zařazení tratě do archetypu
rozhodující. Dále je ve sloupcích pro jednotlivé archetypy také přehledně uveden
celkový počet drah zařazených do jednotlivých archetypů a jejich celková kilometráž.
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Tabulka 5.2 Přehled drah podle archetypu vzniku
Archetyp dráhy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Celkem
Zdroj: vlastní výpočty

Rozhodující faktor
I.
×
×
×
×
×
×

II.
-

III.
-

IV.
+

+

+
-

+

Celkem drah

Celková délka (km)

14
3
8
15
109
23
58
20
250

1 503
472
801
461
3 110
1 083
914
916
9 260 55

Z empirických studií provedených na základě teoretických konceptů uvedených
v 1. kapitole vyplynulo, že nejvýznamnějším faktorem, který determinuje ekonomickou
i společenskou efektivitu provozu na jednotlivých tratích, je hustota dopravy. Pro
jednotlivé archetypy drah proto nejprve na základě předchozího rozboru vyslovíme
teoretické předpoklady jejich (ne)efektivního provozu právě s ohledem na koncept
úspor z hustoty dopravy a dále srovnáme tuto část české železniční sítě se současnou
hustotou dopravy na ní (Kartogramy 5.2 a 5.3). Na podporu vypovídací schopnosti
ukazatele hustoty dopravy je nutné poznamenat, že poměrné rozložení dopravních
proudů na české železniční síti je v současné době velmi podobné jako ve 20.-30. letech
20. století. Nerovnoměrnost rozložení hustoty dopravy můžeme dokumentovat
například tím, že na 46,4% tratí bylo ročně připraveno méně než 1 milion hrubých
tunokilometrů, zatímco na pouhých 2,7% tratí 56 bylo přepraveno více než 10 milionů
hrubých tunokilometrů (Baťa 1938, s. 95). Na problémy a neefektivnost s tím spojenou
upozorňoval již ve 30. letech 20. století J. A. Baťa (ibid, s. 94).
Zobrazení hustoty dopravy
Hustota dopravy na české železniční síti je v této studii vyjádřena pomocí skutečného
počtu přepravených osob a počtu tun přepraveného nákladu na jednotlivých tratích
během jednoho roku. V kartogramech je velikost hustoty dopravy vyjádřena silou čáry
podbarvující mapu sítě. Pro osobní dopravu zobrazuje síla čáry poměrné rozložení
počtu přepravených osob. Vhledem k tomu, že počty přepravených osob mezi uzlovými
body (tzn. na určitém úseku sítě) nejsou stejné v celém průběhu tratě a na některých
tratích se soustřeďují do okolí aglomerací a ubývají směrem ke středu, zobrazuje síla
čáry průměrný počet přepravených osob přepočtený k celému segmentu sítě (trati mezi
uzlovými body). Další určité zkreslení je způsobeno tím, že jen 62 % cestujících
(měřeno velikostí zaplaceného jízdného) použilo jednotlivé jízdné přesně vypovídající
o projeté vzdálenosti, zatímco zbývajících 38 % připadlo na časové jízdné (ČD 2005,
s. 13). Pro nákladní dopravu jsme kvůli názornosti zvolili rozložení hustoty dopravy
nepoměrné podle zobrazených intervalů (síla čáry ukazuje objem přepravy nákladu
v tunách) – důvodem bylo extrémně nerovnoměrné rozložení výkonů nákladní dopravy
(pro správnou interpretaci rozložení hustoty nákladní dopravy bychom tedy měli zhruba
55

Celková délka české železniční sítě je 9 511 km (ČD 2005, s. 18) – rozdíl oproti zde klasifikovaným
tratím je dán spojkami, tratěmi v uzlech, pohraničními úseky a odchylkami kilometráže jednotlivých tratí
(provozní vs. skutečná délka) apod., další rozdíl vyplývá ze změn metodiky udávání délky dráhy Českými
drahami; na provedou analýzu toto nemá vliv.
56
Toto představovalo tratě Bohumín – Břeclav a Praha – Česká Třebová (Baťa 1938, s. 96).
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zdvojnásobit tloušťku nejsilnější čáry v Kartogramu 5.3). Jako referenční rok jsme
zvolili rok 2002, nejbližší rok, pro který nám byla zpřístupněna provozní data Českých
drah a.s. 57 Doprava na síti nezahrnuje jiné dopravce než ČD a.s. – domníváme se, že
toto nesnižuje vypovídací schopnost ukazatele, neboť pro rok 2002 byly objemy
nákladní i osobní dopravy realizované jinými dopravci zcela marginální, a pokud do
současnosti došlo ke zvýšení tohoto podílu (zejména v nákladní dopravě), lze se
domnívat, že se jednalo spíše o převzetí části dopravních výkonů od konkurenčních ČD
a.s., než o vygenerování nové poptávky po přepravě.
Pokud jde o vlastní ukazatel hustoty dopravy, používáme jej v této studii jako poměrný
indikátor rozložení hustoty přepravy na české síti – jeho absolutní velikost je tedy
nepodstatná 58 mimo jiné i proto, že neznáme fixní ani variabilní náklady spojené
s provozem po jednotlivých tratích. Důležité pro vypovídací schopnost studie a pro
formulaci a interpretaci závěrů z ní plynoucích tedy je, že zobrazená hustota dopravy
nevypovídá o přepravních výkonech jako takových, ale o jejich relativním rozložení na
síti.

57

Za pochopení a vstřícnost při poskytnutí provozních údajů děkujeme managementu Českých drah a.s.
a podniku ČD-Telematika a.s.
58
Přesné vyčíslení hustoty dopravy na jednotlivých tratích je předmětem obchodního tajemství ČD a.s
a autorovi těchto řádků není dovoleno jej publikovat.
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Kartogram 5.2 Hustota osobní dopravy na české železniční síti

Zdroj dat: ČD-Telematika a.s.

Kartogram 5.3 Hustota nákladní dopravy na české železniční síti

Zdroj dat: ČD-Telematika a.s.
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5.4 Dráhy založené jako soukromé podniky s motivem provozního
zisku
První veřejné železnice, jež na českém území vznikly – obě koňky (Praha – Lány a Č.
Budějovice – Linec 59) a Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB) – byly skutečně
privátní bez jakékoli finanční účasti státu, bez poskytnutí státních garancí a bez
jakýchkoli požadavků nebo podmínek na vedení trasy. Rakouská dvorská kancelář se
sice na základě rozhodnutí z 27. 2. 1836 začala zabývat zásadami budoucí železniční
politiky, otázka trasování však byla od počátku upozaděna před otázkami, jakým
způsobem a s jakou intenzitou má stát do budování železnic finančně vstupovat
(Hlavačka 1990, s. 47). Výsledkem jednání komise expertů bylo doporučení, aby se stát
neangažoval v budování a provozu drah, ale přenechal je soukromým podnikům, tj. aby
stát nepodstupoval podnikatelské riziko.
První strategie dopravní politiky Rakouska v souladu s konstatováním této komise
v podstatě předpokládala, že stát převezme železniční síť od soukromých vlastníků do
svého vlastnictví a správy v okamžiku, kdy budou moci soukromé subjekty (případně
dopravci) volně užívat dopravu (případně provozovat ji jako službu) na této síti tak,
jako na silnici. 60 Důležitým důsledkem bylo, že stát při založení prvních drah žádným
způsobem neovlivňoval jejich trasování; tato zásada se také promítla do znění prvního
koncesního zákona z 18. 6. 1838 (Hlavačka 1990, s. 47). V prvním období budování
soukromých drah udělil stát privilegia pro stavbu pouze dvou parostrojních železnic
z Vídně: do Gloggnitz a do Bochnie (KFNB). V tomto období stát spíše opatrně
vyčkával, nakolik se železnice osvědčí a nakolik se projeví obavy z hospodářských
a strategických rizik (Hlavačka et al. 1995, s. 15).
Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB) byla ve své době zcela mimořádným
podnikem - jak co do technologické inovace, tak i objemem investovaného kapitálu.
V Evropě byla ve své době vůbec největším železničním podnikem. Podnikatelským
záměrem bylo spojit hlavní město Vídeň se severní Moravou a Haličí bohatou na
nerostné suroviny i zemědělskou produkci a to přirozenou cestou Dolnomoravským
úvalem a Moravskou bránou. Zakladatelé společnosti KFNB vedené S. M.
Rothschildem také od počátku kalkulovali s možností rozvoje těžebního a hutního
podnikání v oblasti Ostravy. Přestože ostravský uhelný revír a hutnictví železa bylo pro
rozvoj a provoz KFNB významné (Kunc 2006), nešlo o dráhu uhelnou, ale o univerzální
severojižní dopravní tepnu. Od počátku provozu tvořila velký podíl výnosů dráhy také
osobní doprava – až do 1. světové války byly po KFNB kromě krakovských rychlíků
vedeny i rychlíky z Vídně do Berlína, neboť průtah Moravskou bránou přes Bohumín
a dále slezskými rovinami byl provozně výhodný a i rychlostí konkurující spojům přes
Čechy. O vysoké poptávce po přepravě na KFNB ve srovnání s ostatními drahami
svědčí i to, že byla postupně již v letech 1863–73 zdvoukolejněna (Hons et al. 1990,
s. 145) a v roce 1910 (už po zestátnění KFNB) dokonce vídeňská vláda projednávala
plány na zečtyřkolejnění nejzatíženějšího úseku z Přerova do Bohumína (ibid, s. 210).
O ekonomickém úspěchu dráhy vypovídá i zhodnocení investovaného kapitálu – viz
Tabulka 5.3.

59

O dráze Č. Budějovice – Linec podrobněji viz Kunc (2005).
Přestože habsburské Rakousko rozhodně nepatřilo mezi pokrokové země, v podstatě předjímalo vývoj,
kterým se po 170 letech ubírá evropská dopravní politika.
60
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Po epizodě s budováním železnic státem na vlastní účet (viz kapitola 5.5) nastala druhá
etapa rozvoje soukromých drah v roce 1854. Zákonem ze 14. 8. 1854 bylo v podstatě
uvolněno soukromé podnikání v oblasti výstavby a provozu železnic: byly odstraněny
právní a provozně-technické bariéry, délka koncese byla prodloužena z 50 na 90 let, pro
páteřní linky byla přislíbena státní garance minimálního zúročení investovaného
kapitálu a byla zakázána výstavba konkurenčních drah (Hlavačka 1990, s. 66).
Konkurenční drahou byla myšlena výstavba souběžné tratě, nikoli výstavba tratě mezi
shodnými destinacemi vedené jinou trasou. To v praxi znamenalo přetrvávající
konkurenci na trhu v oblasti výstavby sítě. Sám o sobě by tento koncept mohl (a měl)
vést k tomu, že z duplicitních tratí přežije konkurenční boj ta nejvíce ekonomicky
efektivní. Praxe státních zásahů, garance výnosnosti kapitálu a zestátňování drah však
tento mechanismus zablokovaly a duplicitní tratě se staly trvalou součástí železniční
sítě.
Stát si však již podržel možnost zasahovat do trasování drah: protože v druhé polovině
19. století stále ještě měly pro trasování železnic velký význam vojensko-strategické
faktory, stát nutil soukromé dráhy vést trasu k uspokojení i těchto potřeb. Příkladem je
Jihoseveroněmecká spojovací dráha (SNDVB), která při budování spojnice z Pardubic
(na hlavní páteřní dráze) do Liberce musela zohlednit požadavek armády vést trasu přes
císařské pevnosti Hradec Králové a Josefov, což se promítlo do trasování okliky přes
Jaroměř a Starou Paku (Schreier 2004, s. 33). SNDVB byla podnikem málo výnosným
a stát později doplácel (viz dále) na zúročení kapitálu 600 000 zlatých ročně (Ringes
1938, s.88); tuto dráhu můžeme považovat za jeden z mála železničních privátních
projektů prvního budovatelského období v Česku, který příliš neuspěl. Důvodem mohl
být výše zmíněný požadavek na trasování dráhy, přecenění významu přímého spojení
severozápadních Sudet s Vídní a pozdější duplicita tratí v této destinaci.61
Kromě uvolnění soukromého podnikání při výstavbě drah zahájil rakouský stát 19. 10.
1854 privatizaci státních drah, přičemž hlavním (i když ne oficiálním) důvodem byla
snaha získat příjmy do státního rozpočtu zatíženého vojenskými výdaji. Zákon rovněž
umožnil vyjednat soukromým stavitelům drah státní záruku na zúročení investovaného
kapitálu, tzn. riziko železničního podnikání převzal stát částečně na sebe. Největším
privatizačním podnikem se stala Staatseisenbahngesellshaft (StEG), která sdružila
rakouský (Georg Sina, Daniel Eskeles) a francouzský (Isaak Pereire, Raphael Gallier)
kapitál a spojila do jedné firmy bývalou Severní státní dráhu (NStB, Podmokly – Praha
– Brno/Olomouc), Jihovýchodní státní dráhu (Marchegg – Prešpurk – Pešť) a několik
dalších drah. Stát tyto dráhy prodal za 65 450 000 zlatých, což byla necelá polovina
jejich účetní kapitálové hodnoty; spolu s dráhami přešly do majetku StEG velkostatky,
doly, lesy a pozemky s budovami. Dále se stát zaručil za minimální výnos 5,2 % (státní
dráhy do té doby vynášely 2 %-10 %) a osvobodil StEG na 10 let od povinnosti platit
daně (Hons 1990, s. 111). Tím byl založen precedens finanční účasti státu na
soukromém železničním podnikání. Podobně například Dráha císaře Františka Josefa,
která spojila Cheb přes Plzeň s Českými Budějovicemi a Prahu s Vídní přes Tábor,
Veselí nad Lužnicí a Gmünd s odbočkou do Č. Budějovic v letech 1868–1872, získala
od rakouského státu záruku na roční výnos 4 000 000 zlatých a daňové úlevy (Schreier
2004, s. 144).
61

Na duplicitu ostatně ukazuje i kapitálové propojení SNDVB s Rakouskou severozápadní dráhou
(ÖNWB) – viz dále. Přesto ponechávám SNDVB v 1. archetypu drah, neboť hlavní záměr její stavby bylo
spojení průmyslové oblasti Liberecka s páteřní drahou Olomoucko-pražskou – a na tomto se nic
nezměnilo.
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Podpora železnic ze strany státu byla od poloviny 19. století v různých formách
prakticky neustále přítomná. V polovině 50. let 19. století byl vyhlášen plán na
výstavbu hlavní rakouské železniční sítě v délce 10 000 km s předpokladem, že její
podstatná část bude vybudována soukromým kapitálem; 62 pouze tratě s předem
ztrátovým nebo nejistým provozním výsledkem ovšem s vysokou strategickou hodnotou
měly být budovány nadále s finanční účastí státu. 63 Vhledem k nejisté politické
i ekonomické situaci v zemi a vysokým utopeným nákladům nebyla tak rozsáhlá
výstavba železnic myslitelná bez státní podpory. Nejistá ekonomická a politická situace
(dozvuky revoluce 1848, krize a státní bankrot 1873 apod.) však rovněž vedla
k proměnlivému postoji rakouského státu k železničním společnostem, které tak nebyly
vystaveny rovným podmínkám.
V 60. a 70. letech 19. století byly v Rakousku soukromým železničním společnostem
přiznávány státní podpory víceméně nekoncepčně v různých formách (Hlavačka 1990,
s. 105): (i) přímé každoroční subvence bez protiplnění ze strany železničních
společností, (ii) státní nákup akcií a prioritních obligací drah, (iii) garance minimálního
zúročení investovaného základního kapitálu (typicky 5,00 % garance plus 0,20 %
amortizační kvóta) a (iv) paušalizace, tzn. roční výplata určité paušální částky nebo
určité částky na každý kilometr tratě. Stát měl zájem na pokud možno transparentním
systému přidělování subvencí a na možnosti kontrolovat hospodaření společností, dráhy
měly naopak zájem na co největší autonomii a na vyjednání co nejvyšší podpory oproti
svým konkurentům. To samo o sobě vyvolávalo tlaky na neustálé změny a úpravy
systému; výsledkem byla situace, kdy v roce 1875 bylo v Rakousku-Uhersku
subvencováno 31 železničních společností sedmi různými variantami 64 (Hlavačka 1990,
s. 106). Systém garancí nemohl zůstat bez vlivu na státní rozpočet: zatímco v roce 1868
vyplatil stát na garancích soukromým drahám 1 400 000 zlatých, v roce 1876 to bylo již
23 100 000 zlatých, což představovalo cca 6 % výdajů státního rozpočtu (Hlavačka
1990, s. 107); s výstavbou státem garantovaných (a prodělečných) místních drah (viz
část 4.5) a s postupným postátňováním soukromých železničních podniků se zvýšil
podíl výdajů státního rozpočtu na železnice až na 26,8 % v roce 1910 (Jakubec – Jindra
2006, s. 260).
Ziskovost soukromých železničních společností tak byla do jisté (nestejné) míry
umožněna díky adresné podpoře státu. Období railmanie v Rakousku, které trvalo
relativně krátkou dobu od druhé poloviny 60. let prakticky do krachu vídeňské burzy
v roce 1873, dalo vzniknout podstatné části hlavních tratí české železniční sítě. Je
zřejmé, že zakladatelský boom byl spojen nejen s hospodářskou konjunkturou
a konkurenční podnikatelskou aktivitou, s rozvojem technických možností stavby
a provozu železnic, a s rozvojem akciové formy podnikání, ale také se vznikem státní
finanční motivace, na níž byl podnikatelský záměr a spekulace vlastníků drah založena.
Po vyčerpání takové motivační finanční injekce pak stát po několika letech provozu
některé železniční společnosti znárodňoval (nakonec právě i StEG) – podkapitalizované,
předlužené a na hranici provozní efektivity. S určitým zpožděním dolehl burzovní krach
a následná krize i na železniční podnikání a od roku 1874 se objevily první potíže
62

Základní síť Rakousko-Uherska měly tvořit tři magistrály severo-jižní a tři východo-západní (Hlavačka
1990, s. 66).
63
Jednalo se především o dráhy do pohraničních oblastí monarchie, zejména na Balkáně; v českých
zemích se s výstavbou takové dráhy nepočítalo.
64
Garanční podmínky byly navíc tradičně lepší u drah, jejichž akcionáři byly členové rodu Habsburků
(Hons 1961, s. 88).
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s financováním stavby nedokončených drah a s rentabilitou již vybudovaných
železničních podniků. Stát na vzniklou situaci reagoval přijetím tzv. kuratorního zákona
(24. 4. 1874), který chránil upadající železniční společnosti před věřiteli prioritních
obligací (Hlavačka 1990, s. 109). Finanční problémy některých soukromých
železničních společností, relativně vysoké a netransparentní železniční tarify a značné
rozdíly v obchodní politice jednotlivých drah vedly veřejné mínění a stát stále více
směrem k opětovnému znárodnění železnic. V roce 1877 byl říšskou radou přijat tzv.
sekvestrační zákon, na jehož základě měl stát právo spravovat nebo svěřit do správy
subvencované železnice vykazující provozní deficit, a znárodnit subvencované
železnice, které vykázaly provozní deficit tři po sobě jdoucí roky (Hlavačka 1990,
s. 112 a Jakubec – Jindra 2006, s. 257).
Přesto lze říci, že dráhy budované zejména v počátku tohoto období byly většinou
provozně ziskové (viz Tabulky 5.3 – 5.5) a plnily rovněž funkci páteřní železniční sítě.
Tyto dráhy proto řadíme do jednotlivých skupin podle dalších charakteristik, neboť tyto
jsou pro archetyp založení dráhy rozhodující: buďto jako dráhy soukromé schopné
generovat zisk, jako dráhy duplicitní nebo jako dráhy uhelné. Většina soukromých drah
byla spojena s přepravou uhlí a i z hlediska období výstavby proto bývají tradičně
řazeny k tzv. uhelným drahám (viz Hlavačka 1990, Pavlíček 2002 nebo Krejčiřík 1990).
Protože se však často jednalo i o tratě, které měly současně páteřní povahu a od počátku
provozu nesloužily jen dopravě uhlí, řadíme je do tohoto archetypu (např.
Jihoseveroněmecká spojovací dráha SNDVB, Česká západní dráha BWB a další) stejně
jako dráhy, které i v současné době dopravě uhlí slouží (např. Ústecko-teplická dráha
ATE); ty dráhy, jež sloužily převážně jen dopravě uhlí a to z míst, kde se nyní již uhlí
netěží, řadíme do zvláštní kapitoly 5.9.
Tabulka 5.3 Zúročení základního kapitálu KFNB (%)
rok
1843
1844
1845
výnos 4,43
4,65
4,79
Zdroj: Hlavačka 1990, s. 41

1846
6,79

1847
6,04

1848
3,52

1849
5,53

1850
7,04

1851
10,56

1852
10,66

1853
9,26

1866
9,93

1867
10,11

1865
18,2
1874
18,9

1866
16,5
1875
17,8

Tabulka 5.4 Dividenda vyplácená BEB (%)
rok
1858
1859
dividenda
8,50
9,35
Zdroj: Hlavačka 1990, s. 115

1860
9,51

1861
9,85

1862
9,81

1863
10,00

1864
9,93

1865
9,43

Tabulka 5.5 Dividenda vyplácená ATE (%)
rok
1858
1859
dividenda
5,2
4,0
rok
1867
1868
dividenda
21,0
21,0
Zdroj: Hlavačka 1990, s. 80

1860
8,0
1869
21,0

1861
11,0
1870
25,2

1862
12,6
1871
25,2

1863
15,0
1872
25,2

1864
18,0
1873
23,1

Tratě budované soukromými společnostmi s motivem zisku byly budovány mezi lety
1828 a 1874, celkem bylo takto založeno 1 503 km drah s průměrnou délkou 107,4 km
(přehled jednotlivých tratí s jejich délkou, rokem zahájení provozu a zakládající
společností ukazuje Tabulka 5.6, graficky je přírůstek tratí v jednotlivých letech
a celkový vývoj délky drah 1. archetypu je ukázán v Grafu 5.2). Způsob vzniku těchto
tratí odpovídal principu konkurence na trhu – tato konkurence však byla v počátečním
období zaměřena intermodálně: nesoutěžily spolu jednotlivé železniční společnosti
navzájem, ale soutěžila nová technologie dopravy s tradičními dopravními módy: říční
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plavbou a formanským povoznictvím. Největšími odpůrci výstavby železnic se stali
povozníci a formani, kteří se obávali úbytku zákazníků na trasách obsluhovaných novou
dráhou. Tyto obavy se ukázaly být nakonec liché, neboť první železnice dokázaly
generovat takový absolutní nárůst poptávky po přepravních službách (zřejmě
i v důsledku průmyslové revoluce – viz Jakubec – Jindra 2006), že zvýšily i poptávku
po povoznické přepravě navazující na železnici. Ve skutečně silném konkurenčním
ohrožení se ocitla říční doprava, která však nebyla vzhledem ke geomorfologickým
podmínkám v českých zemích významná – na Vltavě byla železnicí prakticky vytlačena
(Jakubec – Jindra 2006, s. 262), v omezené míře se udržela na dolním toku českého
Labe 65. Teprve ve druhém období, po roce 1854, měla tato konkurence podobu soutěže
mezi jednotlivými železničními společnostmi; pokud jde o tratě zařazené do
1. archetypu odpovídala situace spíše konkurenci o trh – společnosti usilovaly
o přidělení koncese na výstavbu spojnice, která byla i ve veřejném zájmu.
Tratě zařazené do 1. archetypu tak vytvořily základ železniční sítě spojující destinace,
které generovaly ekonomicky relevantní poptávku po přepravních službách. Protože se
jednalo o privátní podniky, byly voleny trasy vykazující provozně nejpříznivější
podmínky při spojení ekonomicky relevantních destinací. Základní charakteristikou
těchto tratí by tedy měla být možnost realizovat výnosy z hustoty dopravy. Porovnání
této části železniční sítě se současným rozložením hustoty železniční dopravy v Česku
ukazuje, že na tratích 1. archetypu je hustota dopravy ve srovnání se zbytkem sítě
vysoká (viz Kartogramy 5.4 a 5.5).
Tabulka 5.6 Přehled drah založených s motivem zisku
délka
(km)
Horní Dvořiště – České Budějovice
57
Břeclav – Brno
59
Přerov – Olomouc
22
Břeclav – Přerov – Bohumín – Petrovice u K.
210
Pardubice – Jaroměř – Turnov – Liberec
161
Ústí n. L. – Řetenice – Chomutov
71
Praha – Plzeň – Domažlice
184
České Budějovice – Plzeň – Cheb
242
Brno – Přerov
88
Nezamyslice – Olomouc – Šternberk
53
Bohumín – Mosty u J.
59
Chomutov – Cheb
111
České Budějovice – Praha
169
Železný Brod – Tanvald
17
průměrná délka dráhy
107,4
modus 66
1871-75
339
celkem
1828-74
1 503
Zdroj: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004
traťový úsek

zakládající železniční
společnost
KEB
KFNB
KFNB
KFNB
SNDVB
ATE
BWB
KFJB
KFNB
KFNB
KOB
BEB
KFJB
SNDVB

rok
otevření
1828
1839
1841
1841-55
1857-59
1858-70
1862
1868-72
1869
1870
1871
1871
1871-74
1875

65

Není bez zajímavosti, že největší podnikatel vltavské plavby – Vojtěch (Adalbert) Lanna – tento vývoj
včas předjímal a založil jednu z nejvýznamnějších stavebních firem podnikajících ve výstavbě českých
železnic.
66
Pětiletí, v němž bylo vybudováno nejvíce kilometrů tratí daného archetypu.
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Kartogram 5.4 Dráhy založené jako soukromé podniky s motivem zisku – srovnání
s hustotou osobní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

Kartogram 5.5 Dráhy založené jako soukromé podniky s motivem zisku – srovnání
s hustotou nákladní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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Graf 5.2 Vývoj výstavby drah založených s motivem zisku
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Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

5.5 Dráhy založené státem jako páteřní síť
Tyto tratě byly budovány rakouským státem v období 1841–1855. První z těchto drah
na českém území byla Olomoucko – pražská dráha jako součást Severní státní dráhy
(NStB) vybudovaná na základě státního programu výstavby magistrálních tratí.
Trasování státní železnice byla věnována velká pozornost (Hlavačka et al. 1995, s. 17)
a to zejména s ohledem na stavební i provozní náklady. Z několika navrhovaných tras
pro spojení Vídně se Saskem přes Prahu byla zvolena nejsevernější varianta přes
Olomouc, tzn. trasa vedená rovinatým terénem a říčními údolími a procházející
relativně hustě osídleným a hospodářsky významným krajem. Státní dráha tak navázala
na koncovou stanici KFNB v Olomouci a spojila Vídeň s Prahou oklikou, čímž byla
z hlediska českých zemí vytvořena páteřní dráha rovnoběžkového směru a Rakousko
tak nechtěně vybudovalo jednu z hlavních a směrově zásadních tratí budoucího
Československa. V Praze na tuto trať navázalo pokračování vltavským a labským
údolím do Drážďan a z České Třebové byla vybudována spojovací trať do Brna. Ve
spojení se Severní drahou císaře Ferdinanda (KFNB) tak vznikl základ železniční sítě
s národním i mezinárodním významem.
Na základě císařského patentu z roku 1841 měl stát vlastním nákladem budovat
železniční infrastrukturu a jednotlivé tratě pronajímat soukromým provozovatelům;
takto byla pronajata Olomoucko-pražská dráha (jako součást Severní státní dráhy NStB)
Severní dráze císaře Ferdinanda (KFNB). Není bez zajímavosti, že tím vznikl systém
velice blízký současnému pojetí evropských reforem železniční dopravy – neměl však
dlouhého trvání. Vzhledem ke špatným zkušenostem z pronájmů, zejména zanedbání
údržby infrastruktury, byl stát v podstatě proti své původní vůli donucen převzít na
státních drahách i provoz (Hlavačka 1990, s. 51).
V dalším období stát na budování železnic vlastním nákladem rezignoval. Od poloviny
19. století však se stále větší intenzitou ovlivňoval stavbu drah soukromými
společnostmi i jejich vlastní provoz. Vrcholem bylo přijetí právě sekvestračního zákona
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a cílené zestátňování drah, kterému do začátku 1. světové války odolalo jen několik
málo železničních společností.
Z hlediska české železniční sítě znamenaly tratě 2. archetypu vybudování spojnic
největších českých hospodářských center provozně nejpříznivějšími trasami
s napojením na uzlové body dnes již zahraničních sítí. V krátkém období mezi lety 1845
a 1850 bylo státem vybudováno 472 km těchto tratí s průměrnou délkou 157,3 km (viz
Tabulka 5.7 a Graf 5.3).
Tabulka 5.7 Přehled drah založených státem jako páteřní síť
délka
(km)
Olomouc – Praha
252
Brno – Česká Třebová
91
Praha – Děčín
129
průměrná délka dráhy
157,3
modus
1841-45
252
celkem
1845-50
472
Zdroj: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004
traťový úsek

zakládající železniční
společnost
NStB (stát)
NStB (stát)
NStB (stát)

rok
otevření
1845
1849
1850

Přestože tratě 2. archetypu tvoří pouze 5 % české železniční sítě, soustřeďují podstatnou
část celkového přepravního výkonu sítě. Základní charakteristikou těchto tratí by tedy
opět měla být možnost realizovat především výnosy z hustoty dopravy. Srovnání
v Kartogramech 5.6 a 5.7 ukazuje, že na tratích 2. archetypu je dosahována vůbec
nejvyšší hustota dopravy v síti.
Pokud jde o konkurenci, NStB nebyla a ani nemohla být budována jako konkurenční
dráha; teprve později se vůči této spojnici Vídně se Saskem a Pruskem začaly
konkurenčně vymezovat další dráhy. V době vzniku nepředstavovaly státní dráhy
žádnou intramodální konkurenci: obě koněspřežné dráhy obsluhovaly zcela jiné,
nezávislé destinace a pro KFNB bylo napojení na NStB v Brně a Olomouci naopak
velice výhodné (v té době zapůsobil síťový efekt). 67 Západní větev NStB z Prahy do
Podmokel a k saské hranici však vytvořila silnou intermodální konkurenci plavbě po
dolním Labi.

67

Na předpokládané působení síťového efektu po napojení Severní státní dráhy (NStB) na koncové
stanice Severní dráhy císaře Ferdinanda (KFNB) se také odvolala rakouská dvorská kancelář, když
odmítla tzv. „pekuniární“ půjčku pro KFNB na překonání finančních problémů spojených se spekulacemi
s železničními akciemi a nestabilitou vídeňské burzy počátkem 40. let 19. století (Hlavačka et al. 1995,
s. 15).
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Kartogram 5.6 Dráhy založené státem jako páteřní síť – srovnání s hustotou osobní
dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

Kartogram 5.7 Dráhy založené státem jako páteřní síť – srovnání s hustotou nákladní
dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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Graf 5.3 Vývoj výstavby drah založených státem jako páteřní síť
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Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

5.6 Dráhy budované soukromými společnostmi jako spojovací nebo
duplicitní
Železniční společnosti se snažily rozšiřovat svoji síť na základě koncesí na stavbu
dalších tratí a dosáhnout tím úspor z rozsahu a síťového efektu. Vzhledem k měnícím se
podmínkám, za nichž rakouský stát koncese uděloval, netransparentnímu systému
výběru koncesionářů, politickým hrám a tlakům zájmových skupin však výsledek
neodrážel ekonomicky optimální varianty a byl často mixem kompromisů a dočasných
řešení. K tomu byl ve hře další zásadní faktor: soukromé vlastnictví infrastruktury
vylučovalo provoz konkurenčního dopravce na cizí trati. Výsledkem bylo to, že
železniční společnosti budovaly (i) tratě, které se dublovaly a vedly často zcela
nevhodným terénem s vyšší provozní nákladovostí, (ii) tratě, jejichž jediným smyslem
bylo spojit jinak oddělené sítě jednoho vlastníka.
Ukázkovým příkladem budování duplicitních drah tak, aby byla spojena klíčová místa
(průmyslová města, zdroje surovin) a přitom nebyla porušena privilegia a koncese drah,
jež je v té době již spojovaly, byla činnost Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB). Její
hlavní větev spojující Vídeň se Saskem (se spojením na Berlín) byla vedena napříč
českým územím sice po relativně krátké spojnici, ale provozně nepříznivým terénem
a regionem s nízkou hospodářskou aktivitou; navíc míjela Prahu a ústila do ní jen
odbočnou (slepou) větví. 68 Hlavní trať této dráhy z Vídně přes Znojmo, Jihlavu a Kolín
do Mladé Boleslavi spolu s odbočkou z Německého (Havlíčkova) Brodu do Pardubic
byla podpořena státní garancí minimálního zúročení kapitálu 5,2 % a osvobozením od
platby daní na 9 let (Hlavačka 1990, s. 108). To bylo zřejmě dostatečnou zárukou pro
stavbu dráhy provozně nepříznivým terénem a s potenciálem pro vytvoření
konkurenčního spojení Vídně s Berlínem. Přestože ÖNWB přispěla k zapojení
některých center do železniční sítě (typicky Hradec Králové), zařadili jsme většinu
68

V Praze toto vytvořilo další typický příklad neefektivního využití infrastruktury: vybudování dalšího
hlavového nádraží, tzv. Severozápadního nebo Denisova, posléze Praha – Těšnov.
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jejích tratí do kategorie duplicitních, protože hlavním cílem společnosti bylo
vybudování paralelní nezávislé sítě (viz též Ringes 1938, s. 92). Kromě uhelných drah
byla ÖNWB nejvýznamnější drahou, která plánovitě budovala vlastní duplicitní síť. 69
Důvodem takového chování drah byla mimo jiné i politika udělování koncesí
a výhradních privilegií, která byla zejména zpočátku založena na eliminaci intramodální
konkurence. Typickým příkladem bylo výhradní privilegium pro Severní dráhu císaře
Ferdinanda (KFNB) z roku 1836 na výstavbu tratě z Vídně do Krakova a Bochnie
s hlavními odbočkami do Brna, Olomouce, Opavy a Bílska; znamenalo to, že jiná
železniční společnost nesmí vést svoji trať v tomto koridoru, a vytvářet tak vlastníkovi
privilegia konkurenci. Když potom v roce 1859 chtěla rakouská privátní Společnost
státní dráhy (StEG) propojit svoji jihovýchodní a severní síť a získat i výnosnou linku
Vídeň – Brno – Praha (z Brna do Prahy přes Č. Třebovou již vlastní trať provozovala),
musela z Vídně do Brna vybudovat vlastní trať velice nevýhodným terénem
a s vysokými dopravními náklady přes Moravský Krumlov; tím byla vytvořena
neefektivní duplicita s tratí KFNB a založena předem ztrátová trať (Kotrman 1989).
Důvodem pro budování duplicitních tratí byla také geopolitická situace: typickou
ukázkou jsou tratě z Liberce (Rakousko) do Žitavy (Sasko) a Zhořelce (Prusko). Trať do
Žitavy byla podporována, zatímco o spojnice do Pruska Vídeň zájem neměla. Saskorakouská smlouva o vybudování této tratě z 24. 4. 1853 proto obsahuje výhradní
privilegium na 25 let zakazující výstavbu jiné (konkurenční) tratě z Liberce na sever,
tzn. do Pruska (Hendrych 1987, s. 27); doprava zboží mezi Libercem a Pruskem tak
byla vedena přes Sasko. Po porážce Rakouska Pruskem v roce 1866 byla na pruský
nátlak 70 vybudována paralelní dráha do Zhořelce. 71
Ve 3. archetypu jsou zařazeny tratě prokazatelně budované jako alternativní (duplicitní)
spojnice hospodářsky významných míst, přičemž oblast, kterou procházely, byla pro
jejich provozní výkony zcela marginální (uhelné dráhy, pro něž je duplicita rovněž
typická, jsou uvedeny v samostatném 6. archetypu, podobně jako jsou do 4. archetypu
řazeny dráhy, jejichž výstavba byla vyžádána státem). Zřejmě není náhodou, že tratě,
jež jsme identifikovali jako jednoznačně duplicitní, byly vybudovány vesměs v krátkém
období vrcholící rakouské railmanie mezi lety 1869 a 1874. Ze své povahy se jedná
o tratě vzniklé čistě na základě konkurence na trhu – výše zmíněná ÖNWB sledovala (i
ve spojení s labskou paroplavební společností) vytvoření paralelní konkurenční sítě, 72
StEG byla ke stavbě paralelní spojnice v podstatě donucena konkurující KFNB.
Celková délka těchto tratí je 801 km při průměrné délce dráhy 100,1 km (viz Tabulka
5.8 a Graf 5.4).

69

ÖNWB je i zajímavou ukázkou intermodálního kartelu, neboť tato železniční společnost byla od roku
1881 akcionářem Rakouské severozápadní paroplavební společnosti (ÖNWDG) dopravující zejména uhlí
po Labi z Ústí nad Labem a Podmokel do Saska a Pruska; trať ÖNWB proto končila u těchto dvou
přístavů. Ústí bylo v té době vůbec největším přístavem monarchie, přes nějž procházelo
18,3 % rakouského exportu a objemem překládky předstihovalo i středomořský Terst (Jakubec – Jindra
2006 s. 264).
70
I na nátlak severočeské podnikatelské lobby, která měla o spoje do Pruska zájem.
71
Vzhledem k tomu, že po 2. světové válce došlo v této oblasti k zásadní změně hranic a hospodářské
a politické situace, řadíme obě tyto tratě do 8. archetypu.
72
ÖNWB je třeba přiznat, že se jí vhodnou tarifní politikou dařilo po určitou dobu skutečně profitovat
a ostatním společnostem účinně konkurovat. Dočasný úspěch ÖNWB však nespočíval v kvalitě její sítě,
ale v jejím managementu.
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Tabulka 5.8 Přehled drah založených jako spojovací nebo duplicitní
zakládající železniční
společnost
ÖNWB
StEG
ÖNWB
ÖNWB
ÖNWB
MGB
ÖNWB
ÖNWB

délka
(km)
Šatov – Havlíčkův Brod – Kolín – Nymburk
230
Hevlín – Střelice
57
Chlumec n. C. – Stará Paka – Trutnov
102
Havlíčkův Brod – Pardubice
92
Lysá n. L. – Praha
35
Šternberk – Lichkov
95
Nymburk – Ústí n. L. západ – Děčín
139
Velký Osek – Hradec Králové
51
průměrná délka dráhy
100,1
modus
1871-75
527
celkem
1869-74
801
Zdroj: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004
traťový úsek

rok
otevření
1869-71
1870
1870
1871
1873
1873
1874
1874

V železniční síti vytvářejí tratě 3. archetypu neefektivní spojnice, na nichž nelze
předpokládat možnost uplatnění výnosů z hustoty provozu ani síťového efektu. Protože
tyto tratě byly budovány jako alternativy k již existujícím tratím, které byly logicky
vedeny optimální trasou, je společným znakem duplicitních tratí jejich provozní
neefektivnost. Například trať Moravské pohraniční dráhy (MGB) ze Šternberka do
Lichkova byla od počátku provozu natolik prodělečná, že se již koncem 70. let
uvažovalo o zastavení provozu (Hons et al. 1990, s. 143) – že k tomu nedošlo je třeba
přičíst intervenci státu. Duplicitní tratě se také zaměřovaly pouze na spojení koncových
destinací bez ohledu na oblast, kterou procházely. V české železniční síti dosahují tyto
tratě nízkou míru hustoty dopravy (viz Kartogramy 5.8 a 5.9), s výjimkou pravobřežní
tratě labským údolím z Kolína přes Nymburk do Děčína (vysvětlení viz závěr kapitoly).
Graf 5.4 Vývoj výstavby drah založených jako spojovací nebo duplicitní
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Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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Kartogram 5.8 Dráhy budované soukromými společnostmi jako spojovací nebo
duplicitní – srovnání s hustotou osobní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

Kartogram 5.9 Dráhy budované soukromými společnostmi jako spojovací nebo
duplicitní – srovnání s hustotou nákladní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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5.7 Dráhy budované soukromými společnostmi z donucení na
politickou objednávku
Z vojensko-strategických a politických důvodů se stát, s větší či menší intenzitou,
vměšoval do trasování železnic od počátku jejich výstavby. Provozně velmi úspěšná
a zisková Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB) byla ve své činnosti limitována
koncesí s časově omezenou platností: původní koncese z roku 1836 byla udělena na 50
let a v roce 1886 tedy musela KFNB žádat o koncesi novou. Vyjednávání o nové
koncesi komplikovalo jednak to, že baron Rothschild a jeho následovníci již neměli ve
Vídni takový politický a finanční vliv, a především fakt, že rakouský stát se snažil
dobudovat železniční síť, na niž ovšem erár neměl prostředky. Vydání nové koncese
proto stát podmínil tím, že KFNB na vlastní náklady vybuduje a bude provozovat 10
finančně málo lukrativních odbočných drah a poměrně dlouhou tzv. Dráhu
moravsko-slezských měst z Kojetína přes Valašské Meziříčí do Bílska v dnešním
Polsku. Hlavní důvod, proč stát prosazoval tuto trasu byl vojensko-strategický, neboť
v prohrané rakousko-pruské válce v roce 1866 se ukázalo, jak katastrofální důsledky pro
transport vojsk má přerušení tratí nepřítelem (Hons 1961, s. 74 a n. a Hons et al. 1990,
s. 120-122). Ze soukromých prostředků KFNB tak vznikla jednak duplicitní dráha jako
záložní trať pro případ nové války s Pruskem a také nevýdělečné odbočné dráhy.
Podobně koncese na stavbu a provoz zavazovala Plzeňsko-březenskou dráhu (EPPK)
vybudovat odbočku z hlavní tratě na jih směrem k bavorským hranicím, pokud o to
vláda požádá; vláda to v roce 1873 udělala a společnost Plzeňsko-březenské dráhy tak
musela vybudovat trať do Železné Rudy (Schreier 2004, s. 140). Z roku 1874 pochází
jiný typický příklad takto vynucené stavby tratě: Rakouská severozápadní dráha
(ÖNWB) byla podmínkami koncese (pro stavbu tratě mezi Nymburkem a Děčínem)
přinucena vybudovat bez státní podpory ekonomicky neatraktivní dráhu z Hradce
Králové do Lichkova (Hendrych 1987); jednalo se ovšem o strategicky důležitou
vojenskou nástupní trasu do Pruska.
Do 4. archetypu jsme tedy zařadili všechny dráhy, jejichž výstavbu si stát vynutil na
soukromých subjektech, které by jinak o jejich výstavbu a provoz neměly ekonomický
zájem. Pro vznik české železniční sítě to znamenalo vytvoření spojnic, jejichž smysl byl
především vojensko-strategický a byl dán momentální politickou situací. V případě
KFNB byl dalším důvodem politický lobbing místních podnikatelů, jež stát ochotně
vyslyšel, neboť odbočné tratě nařídil vybudovat na náklad soukromé společnosti bez
zatížení státní pokladny. V tomto archetypu drah nemá smysl uvažovat o konkurenci –
železniční společnosti (zejména KFNB) musely výstavbu a provoz těchto tratí přijmout
jako nutné břemeno. 73 Dráhy tohoto archetypu vznikly v letech 1870 až 1892. Jejich
celková délka byla 461 km, průměrná pak 30,7 km (viz Tabulka 5.9 a Graf 5.5).

73

Svým způsobem takto stát uvaloval dodatečnou daň na nejvíce profitující železniční společnost,
zatímco ostatním společnostem poskytoval subvence.
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Tabulka 5.9 Přehled drah budovaných soukromými společnostmi z donucení na
poltickou objednávku
zakládající železniční
společnost
StEG
BNB
BNB
ÖNWB
ÖNWB
EPPK
KFNB
KFNB
KFNB
KFNB
KFNB
KFNB
KFNB
KFNB
KFNB

délka
(km)
Hrušovany n. J. – Znojmo
26
Česká Lípa – Benešov n. P.
20
Rumburk – Mikulášovice
21
Ústí n. O. – Lichkov
35
Hradec Králové – Letohrad
62
Plzeň – Klatovy – Železná Ruda
97
Frýdek-Místek – Český Těšín/Cieszyn
27
Bystřice p. H. – Frýdlant n. O.
66
Kojetín - Kroměříž
9
Hostašovice – Nový Jičín
10
Rohatec – Sudoměřice n. M. – Skalica
7
Suchdol n. O. – Budišov n. B.
39
Suchdol n. O. – Fulnek
10
Studénka – Bílovec
7
Opava – Svobodné Heřmanice
25
průměrná délka dráhy
30,7
modus
1871-75
127
celkem
1870-92
461
Zdroj: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004
traťový úsek

rok
otevření
1870
1872
1873-84
1874
1874
1877
1888
1888
1888
1889
1889
1891
1891
1891
1892

Od tratí zařazených do 4. archetypu se neočekával zisk a ekonomická kritéria hrála při
jejich založení marginální roli; společenský efekt byl spojen se strategickými zájmy
a s požadavky vojenského velení. V české železniční síti se jedná o marginální segment
tratí s nízkou hustotou dopravy (viz Kartogramy 5.10 a 5.11).
Graf 5.5 Vývoj výstavby drah založených soukromými společnostmi z donucení na
politickou objednávku
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Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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Kartogram 5.10 Dráhy budované soukromými společnostmi z donucení na politickou
objednávku – srovnání s hustotou osobní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

Kartogram 5.11 Dráhy budované soukromými společnostmi z donucení na politickou
objednávku – srovnání s hustotou nákladní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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5.8 Místní dráhy budované s finanční podporou státu a svépomocné
dráhy
Jedním ze zlomů v budování rakouské železniční sítě bylo přijetí zákona č. 56 ř.z. z 26.
5. 1880 „O poskytování výhod místním drahám“ (Pavlíček 2002, s. 23). V té době
převážilo mínění, že síť hlavních dálkových železničních spojnic je v podstatě
dokončena, a že je tedy třeba dobudovat regionální tratě a připojit na železniční síť
města a celé oblasti dosud stojící mimo hlavní tahy. Současně však bylo zřejmé, že další
železnice nebude možné vybudovat na základě soukromé iniciativy, neboť návratnost
investic spojených s jejich vybudováním a provozem byla příliš nejistá. Zákon č. 56 ř.z.
byl proto koncipován jako pobídka soukromé investiční iniciativy a kombinoval snížení
fixních nákladů infrastruktury s daňovými úlevami.
Zákonem tak byly definovány místní (lokální) dráhy, které měly oproti drahám hlavním
výrazně snížené technické parametry umožňující podstatné snížení nákladů na
výstavbu 74: dráhy měly povolený největší sklon až 50 ‰, nejmenší poloměr oblouku
jen 180 m, o 0,6 m užší základní pláň, únosnost traťového svršku sníženou povolením
použití kolejnic o hmotnosti 26 kg/m oproti tehdy již standardním 46 kg/m; důsledkem
toho byla i konstrukční rychlost tratí 25 km/h (Krejčiřík 1990, s. 139). Snížení
stavebních nákladů bylo dosaženo i povolením absence zabezpečovacího zařízení
a signalizace, což však při předpokládaném provozním výkonu 1 až 2 páry vlaků denně
neohrožovalo bezpečnost provozu. Úspor provozních nákladů bylo dosaženo i redukcí
údržby na minimum, což dokládá výrok zemského železničního výboru z přelomu
století: „...nyní nehledí se již tak na vnější vzhled tratě a nevadí ani, když leckde
v kolejích i tráva se ukazuje“ (cit. podle Pavlíček 2002, s. 84). Přesto však byl poměr
nákladů na údržbu tratě vzhledem k dosahovaným příjmům pro místní dráhy
nepříznivý, jak ukazuje Tabulka 5.10.
Tabulka 5.10 Výnos a náklady na údržbu (1904, v korunách na km tratě)
Dráha

Příjem
z osobní
dopravy na 1
km
998
8 105
8 308

Příjem z nákladní
dopravy na 1 km

místní dráhy
2 407
Státní dráha
21 697
Buštěhradská
50 487
dráha
Česká severní
7 384
25 469
dráha
Rakouská
severozápadní
10 140
33 774
dráha
Zdroj: Pavlíček 2002, s. 86, 92-93; vlastní výpočty

Náklady na
údržbu tratě
na 1 km

Poměr nákladů na údržbu
a celkových příjmů
na 1 km

1 018
4 953
5 655

0,30
0,17
0,10

3 454

0,11

4 659

0,11

Zákon č. 56 ř.z. vytvořil nový standard, na jehož základě byla vybudována větší část
soudobé české železniční sítě. V roce 1887 byl vydán nový zákon č. 81 ř.z. „O
74

Ještě před vydáním zákona č. 56 ř.z. byly vybudovány některé tratě se sníženými technickými
parametry (tzn. de facto lokální), které měly oficiální statut „nouzové dráhy“ (např. Milotice n. O. –
Vrbno p. P., Valšov – Rýmařov), nebo byly takové dráhy postaveny na základě výjimky upravené
zvláštním zákonem (např. Nové Sedlo u L. – Loket, Čáslav – Třemošnice a další) (Pavlíček 2002, s. 23
a n.).
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zakládání a provozování místních drah“, jež byl roku 1894 nahrazen zákonem č. 2 ř.z.
„O železnicích nižšího řádu“, který byl pod stejným názvem novelizován v roce 1910.
Přestože teprve v zákoně z roku 1910 je explicitně zmíněna možnost finanční podpory
výstavby drah, rakouský stát se ve výstavbě místních drah finančně od počátku
angažoval. Průlomem v této oblasti byla zejména výstavba tzv. Českomoravské
transverzální dráhy z Domažlic přes Tábor, Jihlavu a Brno do Vlárského průsmyku.
V rámci tohoto projektu, sledujícího především strategické zájmy, byla v letech
1886-1889 zahájena rozsáhlá finanční spolupráce státu a soukromého sektoru (blíže viz
např. Pavlíček 2002, s. 68 a n.).
Vzhledem k zemskému zřízení rakouského státu se do hry o železniční výstavbu
dostávaly také zákony a finance jednotlivých zemí. 75 V 80. a 90. letech 19. století
podporoval stát vznik místních drah (i) bezúročnou hypotekární půjčkou, (ii) přímou
subvencí anebo (iii) garancí zúročení až 75% základního kapitálu; země se podílela (iv)
převzetím části akcií dráhy nebo (v) finančním příspěvkem (Pavlíček 2002, s. 70).
V Čechách tento systém vyvrcholil v roce 1893 vydáním zemského zákona č. 8 z.z.
„O zvelebení železnictví nižšího řádu“, na Moravě a ve Slezsku vydáním zákona č. 54
resp. č. 45 v roce 1895. Mimořádně zajímavé a významné je, že v 90. letech vrcholil
proces nacionalizace rakouských železnic – stát tak na jedné straně podporoval
soukromou výstavbu lokálních drah, současně však velké privátní dráhy postupně
zestátňoval. Tento zdánlivý paradox má zcela logické vysvětlení: stát používal
investiční fondy zestátněných drah jako zdroj pro financování místních drah z nich
odbočujících (Pavlíček 2002, s. 110).
Zákony podporující výstavbu místních drah odstartovaly poslední vlnu české railmanie,
tentokrát v segmentu lokálek, zcela založenou na finanční podpoře státu. Do železniční
terminologie se tak dostaly tzv. svépomocné dráhy, jejichž výstavba byla zcela
ovlivňována partikulárními zájmy regionálních lobbistů. Principem této výstavby byl
systém, ve kterém zájmové skupině stačilo obstarat 25 % základního kapitálu nutného
k výstavbě místní dráhy a zbytek poskytl za výhodných podmínek stát a země na 90 let;
v případě prodělečného provozu stát poskytoval subvenci. Jak píše Pavlíček (2002,
s.75): „Zatímco v 80. letech rozhodovaly o výstavbě místních drah, o vedení jejich tras,
o jejich stanicích a zastávkách především velké železniční společnosti, nyní vycházejí
impulsy od okresů, měst, obcí, velkostatků, místních podniků, podnikatelů a význačných
jednotlivců“. To zcela změnilo motiv pro výstavbu tratě: trať nebyla budována na
základě ekonomické kalkulace podnikatelského záměru, ale na základě politické
kalkulace přerozdělení veřejných prostředků a externalit; zdrojem zisku železniční
společnosti nadále nebyl příjem z jízdného a dovozného, ale refundace ze státního
rozpočtu na základě garance návratnosti investovaného kapitálu a vyrovnání provozních
ztrát.
Vzhledem k institucionálním podmínkám, za nichž místní dráhy vznikaly, můžeme
dovodit ty důsledky, jež jsou podstatné pro analýzu v tomto textu. Důležité faktory
vzniku drah, které se promítají až do současné (ne)efektivnosti provozu, byly trojí
povahy: (i) politická hra vůči voličům, (ii) lobbing individuálních subjektů
očekávajících dodatečný profit z existence dráhy a (iii) lobbing stavitelů železnic.

75

Na českém území se jednalo o Království české, Markrabství moravské a Velkovévodství Slezské,
přičemž zejména české království zasáhlo do rozvoje místních drah velkou měrou.
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Přiznání státní nebo zemské podpory místní dráze bylo politické rozhodnutí, které
záviselo na politickém tlaku z daného regionu nebo místa: zde byli místní politici pod
tlakem voličů a výstavba místní dráhy tak záležela více na politické zdatnosti místní
reprezentace než na ekonomické kalkulaci podnikatelského záměru. 76
Skutečný ekonomický prospěch z místní dráhy měli tzv. „místní zájemci“ – dnešní
terminologií „lobbisté“, tj. osoby přímo ekonomicky zainteresované na dodatečném
zisku plynoucím z dráhy jako externality: majitelé a provozovatelé podniků, jejichž
charakter výroby umožňoval takový zisk realizovat. Byly to různé výrobní podniky
(sklárny, malé hutě a kovovýrobny, pily, cihelny, apod.) a především zemědělské
velkostatky a cukrovary. Zvláště cukrovary se staly fenoménem budování místních drah
a mnohé z těchto tratí také získaly přídomky „cukrovarské, řepařské“, neboť sloužily
především pro svoz cukrovky a distribuci hotového cukru a cukerných produktů. 77
Vzhledem k technologii výroby založené na spalování uhlí, bylo uhlí také důležitou
přepravovanou komoditou; se změnou technologie a nebo se zánikem dané výroby
zanikla také poptávka po dovozu uhlí (viz Tabulka 5.11). Dráhy tak byly trasovány
především s ohledem na uspokojení potřeb místních zájemců (tzn. vedly v blízkosti
výrobních zařízení), nikoli se zaměřením na plnění potřeb veřejných (tzn. vedení
v blízkosti center sídel). Logicky potom se zánikem poptávky po přepravě ze strany
takových podniků (a opět typicky cukrovarů) nemohou místní dráhy uspokojit žádnou
alternativní poptávku po přepravě.
Tabulka 5.11 Komoditní skladba přepravy na místních drahách (1904, podíl na celkové
hmotnosti přepraveného nákladu v %)
komodita
uhlí, koks, brikety, rašelina
cukrová řepa
cihly a břidlice
kámen
surové, stavební a palivové dříví
obilí, luštěniny, semena
surový cukr, rafináda
umělá hnojiva
vápno
železné a ocelové zboží
ostatní
Zdroj: Pavlíček 2002, s. 93

podíl
23,41
15,83
10,77
6,21
6,00
4,60
3,81
2,92
1,50
1,28
23,67

Další skupinu lobbistů tvořili stavitelé místních drah, kteří byli vybírání tzv. omezeným
konkursem z místních zájemců a nebo přímo stavbu dráhy iniciovali. Motiv jejich
činnosti byl zřejmý: získat výhodnou stavební zakázku garantovanou nebo hrazenou
státem (zemí). Rozhodnutí o vybudování místní dráhy tak opět bylo činěno na základě
soustředěného tlaku na zemský výbor poskytující garanci výnosů a dotaci na výstavbu.
76

Příkladem může být činnost národohospodáře a podnikatele dr. Cyrila Seiferta (Pavlíček 2002, s. 6263), který inicioval a politicky prosadil vznik čtyř lokálních tratí, vesměs velmi neúspěšných: Kuřim –
Veverská Bytýška (zrušena již v roce 1936), Černovice u Brna – Líšeň (od počátku neschopná krýt ani
provozní náklady, zrušena v roce 1941), Nezamyslice – Morkovice (zrušena v roce 1998) a jedinou dosud
provozovanou Újezdec u Luhačovic – Luhačovice.
77
Typickým průvodním znakem těchto drah, ještě snižujícím efektivitu provozu, byla výrazná sezónnost
dopravních výkonů daná sklizní cukrovky a kolísaní ročních výkonů podle úrodných/neúrodných let. Od
těchto drah je třeba odlišit soukromé úzkorozchodné polní dráhy, které sloužily výhradně v době sklizně
a nebyly součástí veřejné železniční sítě.
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Prolínal se zde zájem politický se zájmem stavební lobby: výstavba místní dráhy tak
sice měla vliv na ekonomiku regionu, ale právě jen po dobu výstavby – to však stačilo
na uspokojení zájmu jak místní politické reprezentace, která si mohla připsat takto
získané voličské body, tak i stavební lobby, která získala výhodnou zakázku. Souvislost
stavební lobby s budováním místních drah nejlépe dokumentuje vznik dvou společností,
které se na vybudování velkého počtu těchto drah v Česku podílely: Rakouské
společnosti místních drah (ÖLEG) a Českých obchodních drah (BCB). Zakladatelem
a spolupodílníkem ÖLEG (založena 1880) byla stavební firma Schön & Wessely, která
již dříve vybudovala řadu tratí v severních Čechách. Podnikatelským záměrem ÖLEG
bylo vybrat technicky nenáročnou trasu s vyhlídkou rychlých zisků zaměřených na
momentální konjunkturu místních zájemců bez dlouhodobé perspektivy; takto ÖLEG
v Česku vybudovala za pět let existence 300 km místních drah (Krejčiřík 1990, s. 141).
V souvislosti s budováním drah provozovala ÖLEG i vlastní kamenolomy, cihelny
a prodejní sklady (Pavlíček 2002, s. 51). Podobně vznikla i BCB: stavební firma
Muzika & Schnabel ji založila v roce 1881, když se předtím potýkala s nedostatkem
zakázek a v 70. letech budovala tratě převážně na Balkáně. Po schválení zákona o státní
podpoře místních drah přesunula své aktivity zpět do Čech a lobovala za realizaci
ambiciózního plánu výstavby ucelené sítě místních drah – to se jí sice nepodařilo, ale
i tak v krátké době prosadila výstavbu a vybudovala 181 km těchto tratí zejména
v Polabí (Krejčiřík 1990, s. 142).
Finanční hospodaření místních drah podpořených státem bylo z počátku většinou
provozně přebytkové, tzn. že výnos z jízdného a dovozného stačil na pokrytí provozních
nákladů (Pavlíček 2002, s. 95) – v 90. letech předminulého století se to týkalo zhruba
2/3 takto podpořených drah 78. Výnos byl však bez výjimky tak malý, že v žádném
případě nestačil na pokrytí úroku a úmoru poskytnuté garantované půjčky. S dalším
budováním podporovaných drah pak rostl počet těch, jejichž příjmy už nestačily pokrýt
ani provozní náklady (Jakubec – Jindra 2006, s. 259). Půjčky na základní kapitál drah
se tak staly nedobytnými pohledávkami a zatěžovaly zemskou banku. Na základě
garance zúročení 70 % kapitálu a výplaty dividend prioritních akcií poskytovala zemská
banka každoročně úročené půjčky, které se však opět stávaly nedobytnými. Výsledkem
bylo, že v roce 1905 se stát (Království české) podílel na úmoru a zúročení
garantovaného kapitálu 94,46 %, přičemž výnosy z provozu místních drah stačily
pokrýt pouze 5,54 % (Pavlíček 2002, s. 97). V tomto roce byl také program podpory
místních drah v Čechách zastaven.
Jaký vliv měla státní garance na stavbu místních drah ukazuje rozdíl mezi stavební
činností v Čechách, kde byly státní garance využívány, oproti situaci na Moravě a ve
Slezsku, kde tyto garance poskytovány nebyly. Zatímco v Čechách bylo v letech 1895 –
1910 vybudováno celkem 1 936 km místních drah s podporou státu, na Moravě a ve
Slezsku to bylo jen 261 km. Z českých drah bylo jen 73 km budováno bez garance
78

Zde je však třeba vzít v úvahu, že provoz na místních drahách (až na nepočetné výjimky) byl
zajišťován dopravci, kteří provozovali přilehlé hlavní tratě: Buštěhradskou dráhou, Severní dráhou císaře
Ferdinanda, Společností státní dráhy (StEG), Rakouskou severozápadní dráhou, Českou západní dráhou,
Severní státní dráhou a dalšími, tzn. velkými státními nebo soukromými, ale postupně zestátňovanými,
drahami. Státní dráhy zapůjčovaly místním dráhám zdarma vozový park, opravárenské a dílenské
kapacity, opravy byly prováděny za cenu materiálu a 40 % mezd dělníků, zdarma byly prováděny
dopravní služby ve styčných stanicích, apod. Stát tak na místních drahách nepřímo dotoval i provoz
(Pavlíček 2002). Mezní náklady místních drah tak šly k tíži dopravců hlavních tratí, mezní příjmy byly
součástí kalkulace provozních příjmů místních drah – to poněkud nadlepšovalo i tak nevalné výsledky
jejich hospodaření.
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zúročení kapitálu a průměrná délka těchto drah byla 14,6 km. Zbylých 1 863 km
místních drah bylo v Čechách vybudováno na základě garance zúročení kapitálu a jejich
průměrná délka byla 32,68 km. Na Moravě byly všechny dráhy vybudovány bez
garance zúročení a jejich průměrná délka byla 14,5 km. Je zřejmé, že státní garance
zúročení se promítla jednak do počtu takto budovaných drah a jednak do jejich provozní
délky: zatímco na Moravě se jednalo především o krátké přípojné dráhy k hlavním
tratím, v Čechách vznikaly často i velmi dlouhé tratě vytvářející paralelní síť (například
Rakovník – Bečov nad Teplou – Bochov 103 km).
Důvodem vzniku institucionalizované podpory výstavby místních drah byla víra v silný
a nezastupitelný vliv železnice na hospodářský rozvoj obsluhovaného území; tato víra
v některých politických rozhodnutích přetrvává dodnes. Empirické studie potvrzují
takový přímý vliv pouze ve svým způsobem ojedinělých případech daných historickými
souvislostmi, jako byly stavby transamerických drah, Transsibiřské magistrály, apod.,
a zejména v globálních souvislostech, tzn. jako dlouhodobý příspěvek železniční
dopravy na HDP 79 (Fogel 1964, Morisugi – Hayashiyama 1997, nebo Baum – Behnke
1997). V regionálních podmínkách je taková kauzalita prokazatelná podstatně hůře a lze
ji vysledovat spíše u hlavních tratí 80 (viz např. Kunc – Krylová 2005, s. 36 a n.;
Bonnafous 1987, Marada 2003, nebo Horňák 2005, s. 22) nebo u koncových terminálů
a překladišť 81. V teorii regionální ekonomie nebo ekonomické geografie nepanuje shoda
o působení dopravní infrastruktury na ekonomický rozvoj a jeho intenzitu: např. studie
M. Carra (1977) nebo B. Hoyle a R. Knowlese (1998) považují dopravu za hlavní
determinantu rozvoje regionů, naproti tomu jiným studiím provedeným na regionální
úrovni (např. Barro 1991, Aschauer 1989) se nepodařilo prokázat přímý vliv dopravní
infrastruktury na lokální ekonomiku a studie zaměřené na analýzu vlivu dodatečných
investic do dopravní infrastruktury rovněž nepotvrdily výrazný efekt na rozvoj regionů .
Lze ovšem vysledovat určitý vliv železnice na své bezprostřední okolí (viz Bruinsma –
Rietveld 1998, Hart 1993 – přehled těchto přístupů u nás např. Marada 2003, s. 16), což
odpovídá zájmu místních lobbistů na připojení existujících výrobních zařízení na
železniční síť.
Pro vznik české železniční sítě bylo typické, že první dráhy vedené územím s vysokým
potenciálem rozvoje ovlivnily a urychlily hospodářský růst – příkladem může být Česká
západní dráha (BWB) z Prahy do Plzně, která podnítila vznik průmyslových podniků
v lokalitách kolem tratě: Chrást, Rokycany, Hrádek u Rokycan, Holoubkov, Zbiroh,
Hořovice, Komárov, Králův Dvůr a Beroun (Hlavačka 1990, s. 75). Takových lokalit
však nebylo neomezené množství a rovněž kapitál a lidské zdroje byly limitované.
Místní dráhy tak působily pozitivně především na hospodářský rozvoj země jako celku
79

Zajímavá je např. Fogelova studie (1964), která analyzuje vliv železnice negativně: jaký vliv by měla
neexistence železniční dopravy na ekonomiku Spojených států amerických; odhadovaný výsledek je
snížení HDP o 10–20 %.
80
M. Marada (2003, s. 21) v této souvislosti zmiňuje např. Choceň nebo Veselí n. L., jako příklad
ekonomického rozvoje jednoho sídla na úkor jiného uvádí Kolín vs. Kutná Hora nebo Pardubice vs.
Chrudim – ve všech těchto případech leží sídla na hlavní trati, zatímco Kutná Hora a Chrudim na trati
vedlejší. K podobným závěrům dospěl již ve své předválečné studii J. Auerhan (1934): místní dráhy
většinou zklamaly očekávání, které do nich bylo vkládáno.
81
V historii české železniční sítě tento efekt dokládá příklad Lipníku nad Bečvou, který se stal v roce
1842 na pět let konečnou stanicí Severní dráhy císaře Ferdinanda z Vídně: než byla trať prodloužena na
sever, prošel Lipník nebývalým hospodářským rozkvětem (zejména v oblasti povoznických
a pohostinských služeb) a stal se největším tržištěm a překladištěm jatečního dobytka na Moravě (Hons
1990, s. 59); po roce 1847 hospodářský význam Lipníka opět poněkud upadl.
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– vytvářely zakázky pro stavební firmy, nabídku pracovních příležitostí pro místní
obyvatelstvo apod.; toto prokazuje např. studie Charmeilova (1968). Tyto efekty však
nebyly dlouhodobé a pro rozvoj hospodářství klíčové. Pokud jde o vlastní regiony
a sídla, která byla místními drahami spojena, je prokázání pozitivního efektu na
hospodářský rozvoj ještě komplikovanější: proti teorii předpokládající zvýšení
ekonomické úrovně regionu z důvodu lepší dopravní dostupnosti, můžeme postavit
teorii předpokládající právě opak (tzv. odsávací efekt) z důvodu zvýšené konkurence,
možnosti dojížďky obyvatel za prací do jiných míst a odlivu ekonomických aktivit
mimo region (srovnej Pavlíček 2002, s. 94-95 nebo Marada 2003, s. 16). Výsledný
efekt potom odpovídá ambivalentní diskusi o funkčnosti regionální politiky, jak ji
známe od 60. let 20. století v souvislosti s teorií pólů růstu (Perroux 1955), gravitační
teorií, nebo dozvuky keynesiánských teorií, atd. (dobrý přehled tohoto vývoje včetně
relevantních pramenů viz Polčse 1999).
V současné době je působení železnice na regionální hospodářský rozvoj zanedbatelné:
ekonomika regionu již není závislá na pevné dopravní infrastruktuře (kanály
a železnice) jako v historii a dopravní náklady jsou z hlediska ekonomických toků
marginální (jak dokládá řada studií, viz Glaeser – Kohlhase 2003). Pro podmínky
českých železnic nelze ekonomický dopad na region zobecnit; víme však, že místní
dráhy byly podporovány státem právě na základě víry, že železnice přinese do regionů
hospodářský rozvoj. Vzhledem k tomu, že místní dráhy nebyly většinou provozně
efektivní (tzn. ziskové) od svého založení po celou dobu své existence, lze se domnívat,
že jejich ekonomický přínos regionu nebyl silný. Toto však není předmětem analýzy –
podstatné je, že lokálky vznikly na základě víry v multiplikační efekt, který však
nenastal, a o němž soudobé teorie pochybují. Význam místních drah je tak zpochybněn
nejen jednoznačnou empirií, ale i teorií.
Výstavba místních drah znamenala v Rakousku další vlnu railmanie, tentokrát však
zcela ovlivněnou institucionalizovanou finanční i administrativní podporou ze strany
státu a tedy z velké části na jeho účet. Mezi lety 1871 a 1914 bylo na českém území
vystavěno celkem 3 110 km místních drah s průměrnou délkou 30,4 km (viz Tabulka
5.12 a Graf 5.6). Výstavba místních drah probíhala v prostředí konkurence na trhu, do
níž mimo železniční společnosti vstupovali i místní lobbisté, firmy, komunální politici
a další spekulanti, kteří ochotně přenechali podnikatelské riziko státu. Konkurenty byly
v tomto případě také stavební společnosti, které soutěžily o lukrativní zakázky, a velké
železniční společnosti, které na místních drahách přebíraly provoz doufaje v působení
síťového efektu. Na trasování místních drah však měla konkurence jen malý vliv.
Místní dráhy také logicky nevytvářejí předpoklady pro výnosy z hustoty dopravy;
síťový efekt, pro nějž byly mimo jiné také zakládány, se ukázal jen nevýrazný. Kromě
výše uvedeného mají na provozní efektivnost místních drah výrazný vliv i snížené
technické parametry: povolené vysoké sklony a malé poloměry oblouků místních drah
znamenají podstatně vyšší spotřebu paliva a nutnost nasazení více lokomotiv pro
dopravu srovnatelné tonáže než u standardní tratě, nižší cestovní rychlost snižuje
kapacitu tratě a zejména její konkurenceschopnost v osobní dopravě. Úspora stavebních
nákladů a předpoklad úspory nákladů provozních je tak v přímém rozporu s konceptem
úspor z hustoty dopravy. Místní dráhy tak nevyhovují ani základním ekonomickým
kritériím ani kritériím společenským. Podle očekávání je na těchto tatích v české
železniční síti dosahována velmi nízká hustota dopravy (viz Kartogramy 4.12 a 5.13).
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Tabulka 5.12 Přehled místních drah s finanční účastí státu
traťový úsek
Neratovice – Praha
Rumburk – Šluknov
Valšov – Rýmařov
Milotice n. O. – Vrbno p. P.
Karlovy Vary – Potůčky
Kmetiněves – Zlonice
Křinec – Městec Králové
Brandýs n. L. – Čelákovice
Bakov n. J. – Dolní Bousov
Olomouc – Čelechovice n. H.
Šluknov - Mikulášovice
Kadaň – Kadaňský Rohozec
Aš – Hranice v Č.
Česká Kamenice – Kamenický Šenov
Okříšky – Zastávka u B.
Veselí n. L. – Jihlava
Brno – Kyjov
Domažlice – Janovice n. Ú.
Klatovy – Horažďovice
Tábor – Horní Cerekev
Bzenec – Vlárský Průsmyk
Hanušovice – Mikulovice
Ražice – Putim
Písek – Tábor
Třebovice v Č. – Prostějov
Velké Opatovice – Chornice
Čelechovice – Kostelec n. H.
České Budějovice – Nová Pec
Strakonice – Vimperk
Číčenice – Prachatice
Častolovice – Solnice
Havlíčkův Brod – Humpolec
Olbramovice – Sedlčany
Louny – Postoloprty
Dívčice – Netolice
Benešov u P. – Trhový Štěpánov
Moravské Budějovice – Jemnice
Mikulovice – Zlaté Hory
Rudná u P. – Beroun
Jindřichův Hradec – Nová Bystřice
Skochovice – Čerčany
Praha – Dobříš
Protivec – Bochov
Svitavy – Žďárec u S.
Lipová Lázně – Javorník ve S.
Velká Kraš – Vidnava
Mělník – Mladá Boleslav
Obrnice – Čížkovice
Rakovník – Bečov n. Teplou
Karlovy Vary – Mariánské Lázně
Číčenice – Týn n. V.

zakládající železniční
společnost 82
TKPE
BNB
KkStB
KkStB
soukromá dráha/ÖLEG
PDE
BCB
ÖLEG
BCB
ÖLEG
BNB
soukromá dráha/ÖLEG
soukromá dráha
BNB
StEG
BMTB
StEG
BMTB
BMTB
BMTB
StEG
ÖLEG
BMTB
BMTB
MWB
MWB
MWB
ÖLEG
soukromá dráha
soukromá dráha
soukromá dráha
soukromá dráha
soukromá dráha
soukromá dráha
soukromá dráha
soukromá dráha
soukromá dráha
KkStB
soukromá dráha
soukromá dráha
soukromá dráha
soukromá dráha
KkStB
soukromá dráha
KkStB
KkStB
soukromá dráha
soukromá dráha
soukromá dráha
soukromá dráha
soukromá dráha

rok
otevření
1871
1873
1878
1880
1881-99
1882
1882
1883
1883
1883
1884
1884-03
1885
1886
1886
1887
1887
1888
1888
1888
1888
1888
1889
1889
1889
1889
1889
1892
1893
1893
1893
1894
1894
1895
1895
1895-02
1896
1896
1897
1897
1897-00
1897
1897
1897
1897
1897
1897-05
1898
1898
1898
1898

délka
(km)
37
10
15
20
43
7
15
8
18
33
11
31
18
5
52
93
67
32
58
69
87
49
4
60
77
10
3
75
32
27
15
25
17
12
13
33
21
9
16
33
35
43
16
53
31
4
49
64
88
56
21

82

Termín “soukromá dráha” označuje trať, která byla vybudována společností složenou z místních
zájemců a ustavenou právě jen pro tuto konkrétní trať – typicky svépomocné dráhy.
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Třemešná ve S. – Osoblaha
KkStB
1898
20
Kostelec u J. – Slavonice
soukromá dráha
1898-02
53
Rakovník – Mladotice
soukromá dráha
1899
39
Březnice – Rožmitál p. T.
soukromá dráha
1899
9
Březnice – Strakonice
soukromá dráha
1899
50
Blatná – Nepomuk
soukromá dráha
1899
25
Volary – Prachatice
soukromá dráha
1899
29
Neratovice – Brandýs n. L.
soukromá dráha
1899
16
Moravany – Heřmanův Městec
soukromá dráha
1899
29
Moravany – Borohrádek
soukromá dráha
1899
18
Otrokovice – Vizovice
soukromá dráha
1899
25
Dolní Lipka – Štíty
KkStB
1899
16
Kmetiněves – Roudnice n. L.
soukromá dráha
1900
26
Tršnice – Luby u Ch.
soukromá dráha
1900
26
Poběžovice – Staňkov
soukromá dráha
1900
22
Vimperk – Volary
soukromá dráha
1900
39
Kolín – Ledečko
soukromá dráha
1900
40
Bečov n. T. – Loket
soukromá dráha
1901
21
Pňovany – Bezdružice
soukromá dráha
1901
24
Zadní Třebáň – Lochovice
soukromá dráha
1901
27
Chlumec n. C. – Městec Králové
soukromá dráha
1901
14
Bruntál – Malá Morávka
KkStB
1901
17
Čerčany – Světlá n. S.
soukromá dráha
1901-03
90
Panský – Krásná Lípa
soukromá dráha
1902
5
Louny – Libochovice
soukromá dráha
1902
20
Dalovice – Merklín
soukromá dráha
1902
11
Svojšín – Bor
soukromá dráha
1903
15
Tábor – Bechyně
soukromá dráha
1903
24
Turnov – Jičín
soukromá dráha
1903
30
Dolní Poustevna – Mikulášovice
BNB
1904
6
Rakovník – Louny
soukromá dráha
1904
48
Planá u M. L. – Tachov
soukromá dráha
1905
12
Kutná Hora – Zruč n. S.
soukromá dráha
1905
36
Tišnov- Nové Město n. M. – Žďár n. S.
soukromá dráha
1905
62
Újezdec u L. – Luhačovice
soukromá dráha
1905
10
Hanušovice – Staré Město p. S.
soukromá dráha
1905
11
Opava – Hradec n. M.
soukromá dráha
1905
8
Mladá Boleslav – Stará Paka
soukromá dráha
1905-06
60
Jindřichův Hradec – Obrataň
soukromá dráha
1906
46
Doudleby n. O. – Rokytnice v O. H.
soukromá dráha
1906
20
Libochovice – Vraňany
soukromá dráha
1907
37
Trutnov – Teplice n. M.
soukromá dráha
1908
32
Opočno – Dobruška
soukromá dráha
1908
5
Vsetín – Velké Karlovice
soukromá dráha
1908
27
Velké Opatovice – Skalice n. S.
soukromá dráha
1908
22
Nezamyslice – Morkovice
soukromá dráha
1909
12
Čejč – Ždánice
soukromá dráha
1909
25
Domažlice – Tachov
soukromá dráha
1910
77
Volary – Nové Údolí
soukromá dráha
1910
14
Černý Kříž – Nová Pec
soukromá dráha
1910
13
Moravské Bránice – Oslavany
soukromá dráha
1912
9
Senice n. H. – Litovel
soukromá dráha
1914
12
Litovel – Mladeč
soukromá dráha
1914
6
průměrná délka dráhy
30,4
modus
1896-00
990
celkem
1871-14
3 110
Zdroj: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier 2004
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Kartogram 5.12 Místní dráhy budované s finanční podporou státu a svépomocné dráhy
– srovnání s hustotou osobní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

Kartogram 5.13 Místní dráhy budované s finanční podporou státu a svépomocné dráhy
– srovnání s hustotou nákladní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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Graf 5.6 Vývoj výstavby drah budovaných s finanční podporou státu a svépomocných
drah
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Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

5.9 Uhelné dráhy
Provoz mnoha, zejména vedlejších, tratí byl, podle jejich polohy, zaměřen na dopravu
jedné výlučné komodity: dřeva, vápence, stavebního kamene, kaolínu, cihel, cukrovky
apod. Založení takové dráhy bylo předmětem zájmu vlastníků daných podniků, místních
lobbistů a politiků. Podle předpokládané výnosnosti byly takové dráhy budovány buďto
jako soukromé nebo jako odbočné z hlavních drah, ze soukromých zdrojů i se státní
subvencí a garancí; tyto dráhy jsou předmětem částí 5.4, 5.8 a 5.10. Specifické
postavení však měly dráhy budované pro přepravu uhlí. Vzhledem k tomu, že přeprava
uhlí představovala zcela zásadní strategickou část poptávky po železničních dopravních
službách, vládl v segmentu uhelných drah velmi ostrý konkurenční boj. Situaci také
komplikoval fakt, že uhlí jako lokomotivní palivo 83 bylo strategické i pro železniční
společnosti samotné (jeho přeprava po vlastních tratích tedy umožňovala zvyšovat
celkový provozní zisk) a současně železniční společnosti často uhelné doly i vlastnily
(typicky severní dráha císaře Ferdinanda vlastníci důlní a hutní komplex na Ostravsku
nebo StEG vlastnící doly na Kladensku, či Ústecko-teplická dráha vlastnící některé doly
severočeské apod.).
Uhelné dráhy vnášely na český dopravní trh první velmi ostré střety na principu
konkurence na trhu. Typickým příkladem je Buštěhradská dráha (BEB), která ovládala
dopravu kladenského uhlí do Prahy a usilovala o prolomení monopolu na dopravu uhlí
severočeského. I přes silnou konkurenci ze strany konsorcia tradičních stavitelů drah
bratří Kleinů a vídeňské Creditanstalt Bank vyhrála při soutěži o koncesi na stavbu
dráhy z Prahy přes Žatec do severozápadních Čech právě BEB; vítězství zřejmě
dopomohl fakt, že po prohrané válce s Pruskem bylo politicky vhodné odměnit některou
českou firmu, nikoli vídeňskou (Schreier 2004, s. 97). Vzhledem k tomu, že uhlí bylo
83

Například výdaje na uhlí pro provozní potřebu KFNB v roce 1842 představovaly až 40% veškerých
provozních nákladů (Hons 1990, s. 76) a odebrané uhlí tvořilo až 6% celoroční těžby ostravskokarvinských dolů (Hlavačka 1990, s. 55), v 70. letech 19. století spotřebovaly železnice téměř 20%
celoroční těžby kladenské pánve (ibid, s. 116).
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skutečně strategickým zbožím a jeho doprava do míst s koncentrací průmyslu byla
velmi silným ekonomickým motivem, je pro uhelné dráhy typická duplicita. Praha byla
se severočeskou uhelnou pánví spojena čtyřmi drahami: 84 Buštěhradskou dráhou (BEB),
Pražsko-duchcovskou dráhou (PDE), Severní státní dráhou (NStB) a Rakouskou
severozápadní dráhou (ÖNWB), žádná z nich však nevytváří provozně efektivní spojení
s touto oblastí pro přepravu jiné komodity než uhlí (jen původní NStB tvoří i dnes páteř
dopravy ovšem jen po nejsevernějším okraji Podkrušnohoří). Jiným příkladem je dráha
z Řetenic na Liberecko, již vystavěla Ústecko teplická dráha (ATE) velmi
komplikovanou a provozně náročnou oklikou přes Lovosice a Litoměřice, aby se tak
vyhnula labskému údolí již zcela obsazenému Severní státní dráhou (později StEG)
a Rakouskou severozápadní dráhou (ÖNWB).
Vzhledem k vyčerpání menších ložisek uhlí a nebo jejich uzavření kvůli ekonomické
nerentabilitě, zůstala v české železniční síti řada původních uhelných drah bez využití.
Stejně zůstaly bez využití tratě, které spojují dosud provozované uhelné doly s místy,
kde poptávka po průmyslovém využití uhlí zanikla (tzn. v podstatě všechny aglomerace
bez hutního a chemického průmyslu jako Praha, Brno, Liberec, Podkrkonoší apod.).
Tradiční uhelné dráhy, které svoji roli plní i dnes (tzn. významnou část na nich
přepravené tonáže představuje uhlí), jsou současně i drahami magistrálními: např.
bývalá Košicko-bohumínská dráha, Ústecko-teplická dráha a nebo trať Cheb –
Chomutov bývalé Buštěhradské dráhy. Určitý význam mohou mít uhelné dráhy pro
příměstskou osobní dopravu v ostravské aglomeraci. Ostatní uhelné dráhy jsou nyní
zcela marginální a nevhodně trasované.
Typicky uhelných drah, jež řadíme do 6. archetypu, bylo mezi lety 1855 až 1911
vybudováno 1 083 km s průměrnou délkou 47,1 km (Tabulka 5.14 a Graf 5.7). Při jejich
budování a provozu se projevila velmi silná konkurence na trhu mezi železničními
společnostmi; ostrý konkurenční boj byl ještě podpořen vertikální kartelizací (důl –
železnice – uhelný velkoobchod). Vysoká ziskovost dopravy uhlí a kartelizace tak
umožnila vznik a ziskový provoz paralelních duplicitních drah.
Boom uhelných drah byl životně spjat s těžbou, dopravou a spotřebou uhlí. Vzhledem
k tomu, že se v současné době spotřeba uhlí soustředila do několika málo lokalit
energetického, chemického a metalurgického průmyslu, zanikla pro většinu drah
poptávka po přepravě velkých objemů uhlí. Dráhy zařazené do 6. archetypu tak ztratily
svůj původní smysl, příspěvek k působení síťového efektu by měl být minimální,
hustota provozu by měla být rovněž minimální. Z Kartogramů 5.14 a 5.15 je zřejmé, že
uhelné dráhy patří v české síti k těm s nejmenší hustotou provozu. Jedinou výjimkou je
trať Ostrava –Prostřední Suchá (bývalá OFE) s relativně vysokou hustotou nákladní
dopravy. Tato trať dosud slouží svému původnímu účelu a spolu se sítí montánních drah
(původní KFNB) je využívána k přepravě uhlí z karvinského revíru.

84

Tato situace byla kritizována již v dobovém tisku: Prager Industrie Zeitung N° 25/1871 na s. 222-223
psal: „Směrem na severozápad od Prahy se táhnou tři paralelní dráhy, které si navzájem škodí...“ (cit.
podle Hlavačka 1990, s. 110)
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Tabulka 5.14 Přehled uhelných drah
zakládající železniční
společnost
BEB
KFNB
BRE
SNDVB
BEB
BWB
TKPE
SNDVB
BNB
BEB
DBE
BEB
BEB
PDE
PDE
EPPK
BEB
PDE
BWB
ATE
BLEG
soukromá dráha
OFE

délka
(km)
Kladno – Kralupy n. V.
25
Ostrava – Opava
28
Brno – Zastávka u B.
23
Jaroměř – Malé Svatoňovice
35
Praha – Kladno
31
Chrást u P. – Stupno
10
Kralupy n. V. – Turnov
85
Malé Svatoňovice – Královec
37
Děčín – Jedlová
41
Kladno – Chomutov
97
Litvínov – Děčín
53
Praha – Hostivice
23
Chomutov – Vejprty
58
Praha – Rudná u P. - Slaný
53
Slaný – Obrnice
65
Plzeň – Most
141
Sokolov – Kraslice
24
Most – Moldava v K. H.
40
Stupno – Radnice
7
Řetenice – Liberec
145
Mutěnice – Kyjov
24
Nýřany – Heřmanova Huť
10
Ostrava – Prostřední Suchá
28
průměrná délka dráhy
47,1
modus
1871-75
490
celkem
1855-11
1 083
Zdroj: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004
traťový úsek

rok
otevření
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Graf 5.7 Vývoj výstavby uhelných drah
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Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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Kartogram 5.14 Uhelné dráhy – srovnání s hustotou osobní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

Kartogram 5.15 Uhelné dráhy – srovnání s hustotou nákladní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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5.10 Odbočné dráhy budované velkými soukromými společnostmi
a soukromé místní dráhy bez finanční účasti státu
Víra v působení síťového efektu a snaha dopravně ovládnout co největší území kolem
hlavní tratě a získat tak výhodu oproti konkurenčním společnostem vedla od 80. let 19.
století k budování odbočných tratí z hlavních tahů soukromých železničních společností
(Pavlíček 2002, s. 27). Velké železniční společnosti tak věřily, že získají další zákazníky
pro osobní i nákladní přepravu po páteřních tratích. Tyto dráhy nečerpaly žádné státní
dotace na výstavbu, ani přímé či nepřímé subvence na provoz, ani nebyly založeny na
základě garance základního kapitálu a výnosů. Přesto byly nepřímo státem zvýhodněny:
byly budovány na základě úlev z technických parametrů, což se promítlo do vyšších
provozních nákladů. Rovněž trasování těchto drah bylo poplatné důvodu jejich vzniku:
především zajistit dodatečnou tonáž pro vlaky na hlavním tahu. V praxi to znamenalo
vedení trasy tak, aby vyhověla klíčovým podnikům v regionu (především cukrovarům,
železárnám, dolům, lomům, zemědělským velkopodnikům apod.). Dráhy s těmito
klíčovými zákazníky často předem uzavíraly smlouvy na minimální přepravené
množství, které musely firmy v daném roce uhradit i pokud tolik přepravy nepoptávaly.
Byl to tedy v podstatě tržně konformní systém založený na aktivitách „místních
zájemců“, kde ovšem riziko podnikání nenesl stát, ale pouze zúčastněné soukromé
subjekty. Ukončení podnikatelské aktivity těchto podniků nebo přesun a změna těchto
aktivit však tak jako tak znamenaly nenahraditelný výpadek poptávky po dopravních
službách na dané trati.
Společným znakem těchto tratí bylo, že byly z počátku velice krátké (průměrná délka
deseti odbočných tratí vystavěných StEG mezi lety 1881-87 byla jen 10,6 km), teprve
před koncem století vypukla vlna stavby delších tratí vyvolaná snahou dopravně pokrýt
zbytek země a konkurovat rozvíjející se síti lokálek Českých obchodních drah 85 (BCB)
a Rakouské společnosti místních drah (ÖLEG). Dalším společným znakem byly
nepřesvědčivé hospodářské výsledky způsobené zřejmě přeceněním síťového efektu.
Příkladem může být Břeclavsko-hrušovanská dráha, na níž zajišťovala provoz Severní
dráhe císaře Ferdinanda (KFNB) – již dva roky po zahájení provozu (v roce 1874)
ohlásila KFNB uzavření této dráhy pro nerentabilnost provozu, aby ji poté sama
odkoupila a alespoň se zbavila potenciální konkurence (Hons 1990, s. 143).
V 19. století bylo poměrně běžné, že velké soukromé společnosti s místními drahami
obchodovaly nebo si je vyměňovaly (Pavlíček 2002, s. 28-30) ve snaze optimalizovat
svoji dopravní síť a tak i výnosy. Zajímavou ukázkou vzniku tratí, která je předurčovala
k neefektivnímu provozu, byla snaha o znemožnění síťového propojení konkurenčních
drah. Tak v roce 1884 soutěžily o koncesi na stavbu dráhy z Brna do Tišnova
Společnost státní dráhy (StEG), Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) a Kroměřížská
dráha (Pavlíček 2002, s. 32); koncese byla důležitá, protože dráha měla být začátkem
transverzální spojovací tratě do Prahy. Když koncesi posléze získala StEG, dráhu do
Tišnova postavila, ale tam ji také ukončila, neboť StEG neměla zájem na vytvoření
spojnice, jež by konkurovala její vlastní pražské trati přes Českou Třebovou.
Do tohoto archetypu tratí náležejí také místní dráhy, které byly budovány malými
soukromými společnostmi, často finančně spojenými s místním průmyslem
85

Vrcholem tohoto konkurenčního boje bylo finanční ovládnutí BCB společností StEG v roce 1883;
StEG tím získala kontrolu nad 136 km odbočných tratí.
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a zemědělskými velkostatky. Společným znakem takových drah bylo, že provoz na nich
vykonávaly velké hlavní dráhy, na jejichž nádraží ústily. Typickou takovou drahou byla
Frýdland nad Ostravicí – Bílá, sloužící k dopravní obsluze arcibiskupských velkostatků
a pil v Beskydech (s návaznou sítí neveřejných lesních úzkorozchodných drah), nebo
Frýdlantské okresní dráhy (FBB) dopravně obsluhující místní průmysl a lesní závody.
Podobné závěry, jako pro státem podporované a garantované lokálky, platí rovněž pro
soukromé místní dráhy budované bez finanční podpory státu a místní dráhy odbočné
budované velkými železničními společnostmi z jejich hlavních tratí. Tyto tratě zařazené
do 7. archetypu byly vesměs budovány ve stejném období jako garantované místní
dráhy, tj. mezi lety 1871 a 1911, neboť při stavbě využívaly technických úlev
uzákoněných pro místní dráhy. Celkem bylo těchto drah postaveno 914 km, jejich
průměrná délka byla ve srovnání se státem podporovanými lokálkami poloviční: 15,3
km (viz Tabulka 5.15 a Graf 5.8). S osudem státem podporovaných lokálek pojí tyto
tratě i existence „místních zájemců“ jako klíčového faktoru při založení tratě.
Ekonomická efektivnost provozu tak byla zcela závislá na hospodářské aktivitě často
jednoho podnikatelského subjektu – změna výrobní technologie (zejména s vazbou na
spotřebu uhlí), změna předmětu výroby a nebo zánik výroby byl pro odbočnou trať
ekonomicky fatální. Budování odbočných tratí bylo také od počátku spojeno se snahou
jednotlivých železničních společností dosáhnout příjmů ze síťového efektu – jak bylo
popsáno výše, tento efekt se na této úrovni ukazuje jako nevýznamný. Posledním
výrazným motivem pro stavbu odbočných tratí byla konkurence železničních
společností na trhu: vzhledem ke koncesním podmínkám mohlo být výhodné vybudovat
určitou trať jen proto, že to znemožnilo vybudování jiné trati konkurenční společností.
Tabulka 5.15 Přehled odbočných drah a soukromých místních drah
traťový úsek
Rokycany – Mirošov
Jičín – Ostroměř
Kunčice n. L. – Vrchlabí
Trutnov – Svoboda n. Ú.
Zábřeh n. M. – Sobotín
Břeclav – Hrušovany n. J.
Rakovník – Lužná u R.
Nové Sedlo u L. – Loket
Suchdol n. O. – Nový Jičín
Kaštice – Krásný Dvůr
Veleliby – Jičín
Studénka – Štramberk
Kralupy n. V. – Velvary
Lovosice – Libochovice
Pečky – Kouřim – Zásmuky
Přelouč – Prachovice
Choceň – Litomyšl
Mirošov – Nezvěstice
Královec – Žacléř
Křinec – Městec Králové
Ostroměř – Hradec Králové
Hněvčeves – Smiřice
Čáslav – Třemošnice

zakládající železniční
společnost 86
soukromá dráha
ÖNWB
ÖNWB
ÖNWB
soukromá dráha
soukromá dráha
BEB
soukromá dráha
soukromá dráha
EPPK
BCB
soukromá dráha
StEG
StEG
ÖLEG
StEG
StEG
BCB
ÖLEG
BCB
BCB
BCB
ÖLEG

rok
otevření
1869
1871
1871
1871
1871
1872
1873
1877
1880
1881
1881
1881
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882

délka
(km)
8
17
4
10
22
43
9
3
8
4
42
21
10
14
24
21
24
19
5
15
35
11
17

86

Termín “soukromá dráha” označuje trať, která byla vybudována společností ustavenou právě jen pro
tuto konkrétní trať.
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Hulín – Bystřice p. H.
soukromá dráha
1882
18
Krupá – Kolešovice
BEB
1883
15
Poříčany – Nymburk
StEG
1883
15
Nymburk – Veleliby
StEG
1883
4
Čelákovice – Mochov
ÖLEG
1883
4
Bakov n. J. – Kopidlno
BCB
1883
41
Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město
soukromá dráha
1883
2
Olomouc – Senice n. H.
ÖLEG
1883
19
Staré Město u U. H. – Kunovice
ÖLEG
1883
7
Krásný Dvůr – Radonice u K.
ÖLEG
1884
12
Kralupy n. V. – Zvoleněves (Podlešín 87)
StEG
1884
11
Kyjov – Moravský Písek
soukromá dráha
1884
17
Rudoltice v Č. – Lanškroun
StEG
1885
4
Hranice n. M. – Vsetín
ÖLEG
1885
45
Vraňany – Lužec n. V.
StEG
1887
3
Zásmuky – Bečváry
StEG
1887
4
Veselí n. M. – Sudoměřice n. M.
StEG
1887
14
Kroměříž – Hulín
soukromá dráha
1888
8
Ostrava – Ostravice
soukromá dráha
1888
39
Martinice v K. – Rokytnice n. J.
soukromá dráha
1889
20
Valašské Meziříčí – Rožnov p. R.
KFNB
1892
13
Liberec – Tanvald
RGTE
1894
27
Smržovka – Josefův Důl
RGTE
1894
7
Šakvice – Hustopeče u B.
soukromá dráha
1894
7
Vranovice – Pohořelice
KFNB
1895
8
Kojetín – Tovačov
KFNB
1895
11
Štramberk – Veřovice
soukromá dráha
1896
6
Zaječí – Hodonín
soukromá dráha
1897
37
Břeclav – Lanžhot
KFNB
1900
12
Raspenava – Bílý Potok p. S.
FBB
1900
6
Břeclav – Lednice
BLEG
1901
9
Radonice u K. – Kadaňský Rohozec
soukromá dráha
1902
4
Tanvald – Harrachov
RGTE
1902
12
Frýdlant – Jindřichovice p. S.
FBB
1902
23
Vilémov u K. – Kadaň
soukromá dráha
1903
22
Rybník – Lipno
soukromá dráha
1911
22
průměrná délka dráhy
15,3
modus
1881-85
476
celkem
1869-11
914
Zdroj: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004

Význam těchto tratí je v současné době limitován místními podmínkami s vazbou na
klíčové zákazníky nákladní dopravy, případně v příměstské dopravě v rámci dopravy
osobní – tomu odpovídá i nízká hustota provozu, viz Kartogramy 5.16 a 5.17. V obou
těchto segmentech je však železnice vystavena extrémně silné konkurenci objektivně
efektivnější silniční dopravy.

87

Spojka Zvoleněves – Podlešín byla vybudována až v roce 1922 společností ČSD.
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Kartogram 5.16 Odbočné dráhy budované velkými soukromými společnostmi
a soukromé místní dráhy bez finanční účasti státu – srovnání s hustotou osobní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

Kartogram 5.17 Odbočné dráhy budované velkými soukromými společnostmi
a soukromé místní dráhy bez finanční účasti státu – srovnání s hustotou nákladní
dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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Graf 5.8 Vývoj výstavby odbočných drah budovaných velkými soukromými
společnostmi a soukromých místních drah bez finanční účasti státu
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Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

5.11 Dráhy budované v odlišné geopolitické situaci
Geopolitická situace se během budování železniční sítě v českých zemích několikrát
podstatně změnila. Z počátku byla základním principem orientace tratí na Vídeň
doplněná o spoje do spřátelených zemí: Bavorska a Saska, spolu se záměrem dopravně
(a tedy i hospodářsky a politicky) izolovat Prusko. Důsledkem této politiky byla mimo
jiné i prioritní stavba Pražsko-drážďanské dráhy (spojnice na Berlín tak procházela přes
Sasko) a pozdějších spojnic směrem k bavorské hranici (Domažlice, Železná Ruda).
Naproti tomu bylo ze strany rakouského státu vytrvale bráněno v udělení koncesí na
stavbu drah spojujících severní Sudety s Pruskem (a umožňující dopravu z Pruska do
střední a jižní Evropy a na Balkán). Po prohrané válce s Pruskem muselo Rakousko
v rámci tzv. „Pražského míru“ z 23. 8. 1866 akceptovat mino jiné i pruské požadavky
na stavbu železničních spojnic na Frýdlantsku, Žacléřsku, Broumovsku, Náchodsku
a Lichkovsku, které Rakousko dlouhou dobu odmítalo (Hendrych 1987, s. 50).
Výsledkem byla stavba hned několika drah spojujících Sudety s Pruskem, jejichž
význam byl však od počátku spíše strategický 88.
Do tohoto archetypu dále patří rakouské doplňovací dráhy s orientací na Vídeň
a doplňovací dráhy 1. a 2. Československé republiky. Změny politických hranic a s tím
souvisejících toků přepravovaného zboží a osob po rozpadu Rakousko-Uherska výrazně
ovlivnily vytíženost jednotlivých drah: vzhledem k tvaru Československa zesílil
význam rovnoběžkových oproti dříve převažujícím poledníkovým spojnicím, zejména
poklesly dopravní toky směrem k Vídni a po 2. světové válce i směrem do západního
Slezska. Na rozdíl od Slovenska, kde i vzhledem k terénním podmínkám byly směry
tratí jednoznačně dány orientací na Budapešť ve směru sever-jih a rovnoběžková
spojení prakticky neexistovala, byla situace v českých zemích od počátku příznivější.
Vzhledem k velkým průmyslovým centrům (Praha, Brno, Plzeň, Liberec atd.)
88

Pruský stát budoval své východní dráhy jako spojnice k hornoslezským uhelným dolům, ale také jako
vojenské invazní tratě proti Rakousku - od počátku byly tyto tratě budovány jako dráhy prvního řádu
umožňující rychlou kapacitní přepravu, což bylo pro dopravu uhlí nadbytečné (Hendrych 1987, s. 38).
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a ložiskům uhlí (Kladno, Ostrava, Svatoňovice, Teplice) i geomorfologickými
podmínkami (dunajsko-labské rozvodí, kde byly tratě vedeny sklonově nejpříznivějším
terénem říčních úvalů a překonávaly rozvodí v nejnižších místech) vznikla na českém
území síť, která jednoznačnou orientací tratí na Vídeň tolik poznamenána nebyla.
Mnohé tratě jsou trasovány tak, že i když byly založeny jako spojnice s Vídní, vyhovují
svojí trasou i podmínkám české železniční sítě (např. výše zmíněná Severní státní dráha
NStB).
Mezi několik drah, jejichž význam se po rozpadu Rakouska výrazně změnil patří
například trať Rakovník – Protivín (vybudovaná státem v roce 1876), trať Rakouské
severozápadní dráhy (ÖNWB) z Vídně do Mladé Boleslavi, kterou můžeme zároveň
počítat mezi dráhy duplicitní, trať z Chocně do Meziměstí a dále do pruského Slezska
vybudovaná Společností státní dráhy (StEG) v letech 1875-1877, a tratě Dráhy císaře
Františka Josefa (KFJB) z Gmündu do Českých Budějovic a do Veselí nad Lužnicí z let
1869-1871. Do tohoto archetypu řadíme také trať Moravsko-slezské centrální dráhy
(MSZB) z Olomouce přes Krnov do Jindřichova ve Slezsku na (bývalé) pruské hranici
s odbočkou do Opavy. Tato trať byla postavena v letech 1870-1872 jako čistě privátní
podnik bez státní subvence a garance na základě kapitálové účasti vídeňské
Unionbanky. Jejím jednoznačným cílem bylo napojit severní oblast Moravy
a rakouského Slezska (zejména Opavu) na průmyslovou oblast pruského Horního
Slezska – proto její trasování sledovalo především spojení na pruskou železniční síť.
Z tohoto důvodu neřadíme MSZB do archetypu privátních drah, ale mezi dráhy
doplňovací, neboť změnou politických hranic a odsunem německých obyvatel ze Sudet
a Slezska zanikl hlavní důvod výstavby tratě. Podobně řadíme do tohoto archetypu trať
České severní dráhy (BNB) z Bakova nad Jizerou přes Českou Lípu a Jedlovou
k saským a pruským hranicím. Přestože se jednalo o privátní podnik bez účasti státu,
bylo hlavním smyslem dráhy napojení průmyslové oblasti Sudet na průmyslová centra
prusko-saského příhraničí; v současné době se zde nalézá trojmezí Polska, Česka
a východního Německa, ekonomicky zcela umrtvené a jazykově a kulturně zcela
zpřetrhané.
Po vzniku Československé republiky v roce 1918 začala další vlna výstavby drah,
jejímž cílem bylo doplnit a posílit železniční síť o spoje ve směru západ-východ; až
dosud převažoval směr páteřních tratí sever-jih, resp. severozápad-jih. Výstavba těchto
doplňovacích drah byla zahájena na základě zákona č. 235/1920 Sb. ze dne 30. 3. 1920
(Krejčiřík 1991, s. 176) a týkala se zejména tratí na území Slovenska, kde byla situace
se spojením ve směru východ-západ nejkomplikovanější. Celkem mělo být vybudováno
558 km 89 nových tratí (Schreier 2004, s. 231). V českých zemích byl problém
rovnoběžkových spojů vyřešen částečně převodem některých tratí z kategorie lokálních
do kategorie hlavních tratí a jejich stavební úpravou (např. místní dráha z Břeclavi do
Kútů se stala součástí hlavního tahu). Vlastní výstavba se omezila na dvě tratě spojující
Moravu se Slovenskem a posilující tak propojení české železniční sítě s východem
republiky: tratě Vsetín – Bylnice a Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom.
Důvod výstavby těchto drah byl především strategický: jako dosavadní hlavní spojnice
s východem sloužila Košicko-bohumínská dráha přes Jablunkovský průsmyk, která
však vedla příliš blízko severní hranice a přes - v té době nestabilní - Těšínsko (viz též
Schreier 2004, s. 233); druhá spojnice – postupně budovaná jako hlavní – vedla zase
89

Samostatnou kapitolou byla efektivnost výstavby těchto tratí: zcela v duchu národního povznesení po
roce 1918 byly zakázky zadávány téměř výhradně českým firmám a tradiční německé stavební firmy byly
z konkurzů vyřazeny.
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podél jižní hranice s Rakouskem; poslední zbývající trať Českomoravské transverzální
dráhy přes Vlárský průsmyk byla velmi málo výkonná 90. Dráha Vsetín – Bylnice měla
zajistit bezpečné a kapacitní spojení severním tahem přes Vlárský průsmyk, dráha
Veselí – Nové Mesto zase vytvořit bezpečný spoj jižní. Obě tratě jsou nyní lokálkami
zcela okrajového významu bez tranzitní přepravy.
Nejvýznamnější železniční stavbou období tzv. 2. republiky byla trať z Havlíčkova
Brodu do Brna. O její výstavbě rozhodla vláda v říjnu 1938 v reakci na odstoupení
Sudet a pohraničních území Německu, neboť tím byla přerušena dosavadní hlavní trať
z Prahy do Brna přes Českou Třebovou (Krejčiřík 1991, s. 200). Plán proto počítal
s kompletní přestavbou několika místních tratí přes Vysočinu a s vybudováním zcela
nové tratě v úseku Žďár nad Sázavou – Tišnov. Výstavba byla přerušena v roce 1943
a obnovena až po válce; nová trať byla dána do provozu v roce 1953. Postupně narůstal
její význam v souvislosti s přepravními nároky vzniklými komunistickým řízením
výroby a obchodu v rámci RVHP a tak se tato trať stala tzv. II. hlavním tahem
a součástí spojení Berlín – Budapešť. V současné době tvoří provozně neefektivní
paralelu s koridorem Břeclav – Brno – Česká Třebová – Kolín – Praha; protože je trať
vedena přes kopcovitý terén evropského rozvodí četnými oblouky a táhlým stoupáním
až 18‰, při stejné traťové délce úseku Brno – Kolín (195 km) dosahují osobní vlaky
výrazně nižší cestovní rychlosti a nákladní vlaky musí být pro stejnou zátěž vedeny až
třemi lokomotivami oproti jedné, jež postačuje na trati přes Českou Třebovou. Tranzitní
význam tratě je tedy nyní nulový, v dálkové osobní dopravě velmi omezený; větší
regionální význam pro příměstskou osobní dopravu má jen úsek Tišnov – Brno.
Z logiky věci jsou do 8. archetypu zařazeny tratě, které byly budovány po velmi dlouhé
období téměř sta let 1859 až 1953; jejich celková délka je 916 km a průměrná 45,7 km
(viz Tabulka 5.16 a Graf 5.9). Mezi těmito tratěmi jsou dráhy vybudované
v podmínkách silné konkurence na trhu (typicky tratě České severní dráhy BNB), stejně
jako tratě vybudované státem ze strategických důvodů, nebo jako nová dopravní páteř
(trať Havlíčkův Brod – Brno). Všechny mají společné to, že jejich původní smysl zanikl
změnou geopolitické situace. Kartogramy 5.18 a 5.19 ukazují, že hustota dopravy na
těchto tratích je v současné české síti nízká (s výjimkou tratě Havlíčkův Brod – Brno).

90

Z tohoto důvodu bylo v roce 1937 zahájeno zdvoukolejnění tratě Brno – Veselí nad Moravou, které
bylo postupně dokončeno v 60. letech.

154

Martin Kvizda

Tabulka 5.16 Přehled drah budovaných v odlišné geopolitické situaci
zakládající železniční
společnost
SäStB (stát)
BNB
KFJB
BNB
BNB
ÖNWB
KFJB
MSZB
MSZB
BNB
stát
SNDVB
stát
StEG
KPEV (stát)
KPEV (stát)
stát
stát
stát
stát

délka
(km)
Hrádek n. N. – Liberec
22
Bakov n. J. – Česká Lípa
45
České Velenice – České Budějovice
50
Česká Lípa – Rumburk
45
Rybniště – Varnsdorf
11
Nymburk – Mladá Boleslav
30
Veselí n. L. – České Velenice
55
Olomouc – Jindřichov v. S.
110
Opava – Krnov
29
Rumburk – Jiříkov
7
Zdice – Protivín
103
Liberec – Černousy
39
Rakovník – Beroun
44
Choceň – Meziměstí – Otovice
107
Opava – Chuchelná
18
Kravaře v. S. – Hlučín
14
Veselí n. M. – Javorník n. V.
19
Vsetín – Bylnice
37
Havlíčkův brod – Brno
121
Velké Meziříčí – Křižanov
10
průměrná délka dráhy
45,7
modus
1871-75
343
celkem
1859-53
916
Zdroj: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004
traťový úsek

rok
otevření
1859
1867
1869
1869
1869
1870
1871
1872
1872
1873
1875
1875
1876
1876
1895
1913
1927
1928
1953
1953

Graf 5.9 Vývoj výstavby drah budovaných v odlišné geopolitické situaci
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Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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Kartogram 5.18 Dráhy budované v odlišné geopolitické situaci – srovnání s hustotou
osobní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

Kartogram 5.19 Dráhy budované v odlišné geopolitické situaci – srovnání s hustotou
nákladní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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5.12 Shrnutí a interpretace výsledků
Na počátku této kapitoly jsme stanovili úvodní hypotézu, že (i) pokud k dnešnímu dni
přestal existovat motiv, jenž vedl ke vzniku tratí a determinoval ekonomickou
efektivnost jejich provozu, anebo (ii) pokud byly již motivy vzniku těchto tratí
ekonomicky pochybené, stěží lze očekávat možnost ekonomicky racionálního
a efektivního provozování dopravy na těchto tratích dnes. Na základě klasifikace podle
čtyř faktorů jsme jednotlivé tratě rozčlenili do osmi archetypů. Podle charakteristiky
jednotlivých archetypů lze na základě úvodní hypotézy, tzn. z hlediska současné situace,
shrnout těchto osm archetypů tratí do tří skupin:






skupina A: tratě založené s předpokladem efektivního provozu, přičemž nedošlo ke
změně těchto předpokladů – náležejí sem tratě archetypu 1. a 2. - tj. privátní dráhy
založené bez účasti státu, u nichž nedošlo ke změně předpokladů dosažení zisku,
a státem založené páteřní dráhy;
skupina B: tratě založené na základě motivů, které neodpovídají principům
efektivního provozu – náležejí sem tratě archetypu 3., 4. a 5. – tj. privátní dráhy
budované na příkaz státu ze strategických důvodů, dráhy státem dotované,
garantované a budované pod tlakem lobby a dráhy duplicitní;
skupina C: tratě, u nichž předpoklad efektivního provozu zanikl změnou vnějších
podmínek – náležejí sem tratě archetypu 6., 7. a 8. – tj. dráhy uhelné, dráhy odbočné
a dráhy, jejichž existence ztratila smysl změnou státních hranic.

V Tabulce 5.17 je přehledně ukázán výsledek rozřazení tratí do jednotlivých archetypů
a skupin, celková a průměrná délka drah ve skupinách a archetypech, podíl těchto délek
na celkové délce sítě, interval doby vzniku (tzn. rok výstavby první a poslední tratě
daného typu) a modus doby vzniku (tzn. pětiletí, v němž bylo vybudováno nejvíce
kilometrů tratí daného typu). V Grafech 5.10 a 5.11 je ukázán vývoj výstavby železniční
sítě tvořené tratěmi skupiny A a skupin B a C (na levé ose přírůstky kilometrů
v jednotlivých letech, na pravé ose celková délka).
5.12.1 Archetypy drah a hustota dopravy
V 1. kapitole jsme odvodili, že rozhodující faktor pro efektivnost železniční dopravy je
hustota provozu. V Kartogramech 5.20 a 5.22 jsou souhrnně ukázány všechny tratě
vybudované na území Česka, které mají teoretické předpoklady být efektivní (skupina
A), a v Kartogramech 5.21 a 5.23 tratě, které tyto předpoklady nemají (skupiny B a C).
Hustota dopravy je vyjádřena zvlášť pro osobní a zvlášť pro nákladní dopravu, jak jsme
vysvětlili v kapitole 5.3. V Kartogramech 5.24 a 5.25 je pro srovnání použita
„syntetická hustota dopravy“ – síla čáry zde vyjadřuje celkovou relativní hustotu
dopravy na jednotlivých tratích sítě. Syntetická hustota je konstruována jako prostý
součet hustot osobní a nákladní dopravy odvozený od síly čáry v kartogramech (nelze jí
přiřadit žádný konkrétní číselný rozměr), nemá tedy jinou vypovídací schopnost, než
zobrazení přibližných dopravních výkonů na síti. Z komparace vyplývá, že tratě skupiny
A směrově pokrývají ty části sítě, na nichž je i dnes vykazována řádově vyšší hustota
dopravy; naopak tratě skupiny B a C jsou dráhami s velmi nízkou hustotou dopravy.
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Počet drah

Archetyp dráhy

Celková délka (km)

1 503
1 975
472
801
461
3 110
7 285
1 083
914
916
9 260 91

16,3
5,1
8,8
5,0
33,6
11,2
9,9
9,9
100,0

78,7

21,3

107,4
157,3
100,1
30,7
30,4
47,1
15,3
45,7
31,3

116,2

1828-1874
1845-1850
1869-1874
1870-1892
1871-1914
1855-1911
1871-1911
1859-1953

Doba vzniku (interval let)

Průměrná délka dráhy
(km)

1855-1953

1828-1875

1871-75
1841-45
1871-75
1871-75
1896-00
1871-75
1881-85
1871-75

1871-75

1841-45

interval let
339
252
527
127
990
490
476
343

396

1 592

km
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Celková délka české železniční sítě je 9 511 km (ČD 2005, s. 18) – rozdíl oproti zde klasifikovaným tratím je dán spojkami, tratěmi v uzlech, pohraničními úseky
a odchylkami kilometráže jednotlivých tratí (provozní vs. skutečná délka) apod., další rozdíl vyplývá ze změn metodiky udávání délky dráhy Českými drahami; na provedou
analýzu toto nemá vliv.
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1.
14
17
2.
3
3.
8
B
4.
15
5.
109
233
6.
23
C
7.
58
8.
20
Celkem
250
Zdroj: vlastní výpočty

Skupina

A

Podíl na celkové délce sítě
(%)

Tabulka 5.17 Přehled a porovnání skupin a archetypů tratí
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Graf 5.10 Vývoj výstavby drah skupiny A
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Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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Graf 5.11 Vývoj výstavby drah skupin B a C
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Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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Kartogram 5.20 Tratě skupiny A v porovnání se současnou hustotou osobní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

Kartogram 5.21 Tratě skupin B a C v porovnání se současnou hustotou osobní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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Kartogram 5.22 Tratě skupiny A v porovnání se současnou hustotou nákladní dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

Kartogram 5.23 Tratě skupin B a C v porovnání se současnou hustotou nákladní
dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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Kartogram 5.24 Tratě skupiny A v porovnání se současnou syntetickou hustotou
dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet

Kartogram 5.25 Tratě skupin B a C v porovnání se současnou syntetickou hustotou
dopravy

Zdroj dat: Hlavačka 1990, Hudec 2004, Jakubec – Jindra 2006, Krejčiřík 1991, Pavlíček 2002, Schreier
2004, vlastní výpočet
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5.12.2 Odchylky od předpokladů
Srovnání současné hustoty dopravy na železniční síti se skupinami drah A, B a C
potvrdilo úvodní předpoklady, že nejvyšší hustota dopravy bude dosažena na tratích
skupiny A, zatímco nejnižší na tratích skupin B a C – ovšem s několika výjimkami, jež
nelze opomenout. V osobní dopravě se největší odchylky ukazují ve třech segmentech:
(i) trať Jaroměř – Stará Paka – Liberec (bývalé SNDVB), kde je v současné době velmi
nízká hustota dopravy, přestože jsme trať zařadili do 1. archetypu. Vysvětlením může
být špatný podnikatelský záměr (neboť dráha vykazovala již krátce po uvedení do
provozu ztrátu a příliš se neosvědčila) a rovněž nevhodné trasování ovlivněné
požadavky armády. (ii) Druhou tratí je Kolín – Havlíčkův Brod – Brno (z poloviny
bývalá ÖNWB, z poloviny zbudovaná státem), na níž je v současné době relativně hustá
doprava, přestože jsme trať klasifikovali jako 3. resp. 8. archetyp. Částečným
vysvětlením může být účelové vedení dálkových rychlíků přes Havlíčkův Brod místo
přes Českou Třebovou. (iii) Posledním typem odchylek je bezprostřední okolí
aglomerací a velkých měst (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové atd.), kde i na tratích
skupin B a C je v současné době relativně vysoká hustota dopravy. Vysvětlením je
přirozené využívání příměstské dopravy v denní dojížďce v rámci IDS a MHD.
Rovněž v nákladní dopravě vidíme tři sporné segmenty: (i) největší odchylku vykazuje
pravobřežní trať labským údolím z Děčína přes Nymburk do Kolína (a částečně i přes
Hradec Králové do Ústí nad Orlicí), na níž je v současné době vůbec nejvyšší hustota
nákladní dopravy na síti, přestože jsme tratě klasifikovali do 3. resp. 8. archetypu.
Vysvětlením je využití tohoto tahu pro odlehčení hlavní páteři a odklon nákladního
tranzitu mimo Prahu – paradoxně toto spíše podporuje původní předpoklad, že dopravní
páteř je zatížena řádově vyšší hustotou dopravy (je potom jen otázkou technického
řešení, zda je provozně efektivnější udržovat takto zdvojenou páteř, nebo rozšířit
kapacitu jedné tratě – taková technická analýza není předmětem této studie). (ii) Další
odchylka je opět na trati Kolín – Havlíčkův Brod – Brno, kde je nevýrazně, ale přece jen
relativně vyšší hustota dopravy, přestože tratě jsou zařazeny do 3. a 8. archetypu.
Vysvětlením je zcela účelové vedení nákladní dopravy po této trati namísto po provozně
efektivnější větvi přes Českou Třebovou. (iii) Posledním segmentem je trať Hranice na
Moravě – Horní Lideč, která rovněž vykazuje relativně vyšší hustotu dopravy, přitom
jsme ji zařadili do 8. archetypu. Vysvětlením může být přetrvávající silný dopravní tok
ve směru východ – západ, který se v Žilině rozkládá na tuto jižní větev a větev severní
přes Bohumín (posouzení nakolik je toto řešení provozně efektivní je mimo rámec této
studie). Domníváme se, že dané odchylky od předpokladů nezpochybnily metodiku
studie, a vzhledem k vysvětlení je naopak považujeme spíše za potvrzení úvodní
hypotézy.
5.12.3 Mýtus hustoty sítě
V úvodní kapitole jsme mimo jiné zpochybnili význam síťového efektu a vysvětlili
problémy, které v minulosti způsobilo jeho přecenění. Přesto se i v současné době běžně
setkáváme s názory považujícími hustotu dopravní sítě za jednoznačně pozitivní faktor
bez ohledu na další skutečnosti: například Mužík (1997, s. 81) s jistotou píše o „síťovém
charakteru železnice“ a tvrdí, že „hustou železniční síť nám závidí celá Evropa“;
o „výhodě husté železniční sítě“ v Česku referuje také Minařík (1997, s. 191). Hustota
dopravy však přímo nesouvisí s hustotou dopravní sítě, přestože se tento údaj objevuje
v řadě srovnávacích statistik. Použití členění tratí podle jednotlivých skupin může

163

Historická analýza české železniční sítě

mezinárodní komparativní analýzu železniční dopravy zajímavě ovlivnit. Komparace
efektivity železničního provozu v různých zemích využívají jako jeden ze vstupů čistou
délku sítě (viz Cantos – Pastor – Serrano 2002) – pokud by byly údaje za Českou
republiku pro takovou analýzu upraveny a vztaženy pouze na tratě skupiny A, získali
bychom zcela odlišné výsledky (viz Tabulka 5.1). V tabulce jsou pro srovnání uvedeny
i alternativní ukazatele: přepočtená délka sítě na počet obyvatel (tedy nikoli tradičně na
rozlohu státu) a výkon ekonomiky (HDP) přepočtený na kilometr sítě; přestože tyto
ukazatele nemají na hustotu dopravy přímý vliv a nelze jejich působení ani zobecnit, lze
se domnívat, že pro hustotu dopravy mají minimálně stejný význam, jako hustota sítě
(což by mohl být zajímavý námět pro další empirický výzkum).
5.12.4 Paradox konkurence
Při analýze podmínek a typu konkurence za jakých jednotlivé tratě vznikaly, zjistíme
další zajímavou věc – „paradox konkurence“: pokud bude na české železniční síti
důsledně uplatněna politika oddělení infrastruktury od provozu a liberalizace
přepravních služeb, pak lze nejintenzivnější konkurenci (v tomto případě konkurenci
o trh) očekávat na těch částech sítě, které nebyly budovány v podmínkách intenzívní
konkurence na trhu (tj. tratě s nejvyšší hustotou dopravy náležející ke skupině A).
Pokud by měl stát zájem podporovat konkurenci o trh na tratích skupiny B a C, musel
by jít cestou masivních provozních subvencí – přitom právě toto byly dráhy, jež byly
budovány v podmínkách silné a nemilosrdné konkurence na trhu.
5.12.5 Doba založení drah
Z analýzy mimo jiné vyplývá zajímavý poznatek o spojitosti mezi datem založení dráhy
a její efektivností: dráhy založené dříve mají vyšší potenciál provozní efektivnosti, tzn.
teoretické předpoklady i empiricky prokázanou hustotou dopravy, než dráhy zakládané
v pozdějším období. Platí to i o uhelných drahách, jejichž efektivita se ovšem vytratila
s opuštěním uhelných technologií v průmyslu. Dobře patrný je tento efekt u místních
drah: čím později byly založeny, tím horší provozní výsledky dosahovaly; mezi již
zrušenými lokálkami najdeme převážně ty, jež vznikly až na přelomu 19. a 20. století.
Tento fakt koresponduje i s teorií alokace kapitálu – nejdříve byly využity příležitosti
s největším potenciálem zisků (tzn. s největší efektivitou), postupně byly využívány
příležitosti se stále vyšším rizikem návratnosti kapitálu podpořené vzrůstajícím
systémem garancí a dotací, nakonec byly využity příležitosti, jež nebyly ani v počátku
provozně ziskové a byly zcela založeny jen na existenci institucionální podpory
a garance výnosu. 92 V Tabulce 5.17 můžeme porovnat rozpětí let, v němž tratě
jednotlivých archetypů vznikaly, a modus jejich vzniku, tzn. pětiletí, v němž vzniklo
nejvíce kilometrů daného archetypu drah: pro skupinu tratí A nalezneme tento modus
o třicet let dříve, než pro skupiny B a C.
5.12.6 Délka drah
Ze srovnání v Tabulce 5.17 vyplývá také další zajímavá statistika: dráhy skupiny A mají
podstatně větší průměrnou délku (téměř čtyřnásobně), než dráhy skupin B a C. Přestože
92

Snaha po úsporách počáteční investice, aby mohly být využity skutečně poslední příležitosti dané
systémem garancí, je dobře dokumentována stavbou veřejných úzkorozchodných drah jinak v Česku
neobvyklých (J. Hradec – Nová Bystřice, J. Hradec – Obrataň, Třemešná ve S. – Osoblaha, M. Beroun –
Dvorce n. M., Slaný – Kačice) – všechny byly vybudovány až na přelomu století.
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do této statistiky vstupovaly jednotlivé historické dráhy, zatímco dnes sledujeme
hustotu dopravy na unitární síti, logicky se potvrzuje předpoklad, že železniční doprava
je efektivní (tzn. má konkurenční potenciál) při větších přepravních vzdálenostech.
5.12.7 Mýtus ekologické dopravy
V úvodní kapitole jsme vysvětlili vliv úspor z hustoty dopravy nejen na ekonomickou
efektivnost železniční dopravy, ale i na její efektivnost společenskou, posuzovanou
především environmentálními kritérii. Teoretickým předpokladem ekologicky příznivé
dopravy po železnici ve srovnání s dopravou silniční je právě dosažení určité hustoty
provozu, tzn. dostatečné vytížení kapacity tratě a především vytížení drážních vozidel
a celých vlaků. Z analýzy vzniku jednotlivých drah vyplynul důvodný předpoklad, že
mnohé tratě dnes nemohou generovat dostatečnou poptávku po osobní ani nákladní
přepravě tak, aby bylo dosaženo určité mezní hustoty dopravy nutné pro dosažení
pozitivních environmentálních efektů. Železniční doprava tedy není ekologicky příznivá
vždy a všude, ale pouze na těch segmentech sítě, kde existuje potenciál vysoké hustoty
dopravy (toto je zajímavý námět na další empirický výzkum). Stát může
administrativními opatřeními znevýhodňujícími silniční dopravu anebo za cenu
vysokých subvencí do železnic dosáhnout této hustoty dopravy uměle, ale opět jen na
některých segmentech sítě. Z analýzy vyplývá, že nejvyšší společenský efekt může
přinést doprava po tratích skupiny A, zatímco účelová podpora provozu na tratích
skupin B a C je sporná.
Z rozboru ekonomických kritérií pro hodnocení efektivity železničního provozu
vyplývá, že rozhodujícím kritériem je možnost dosahovat úspory z hustoty dopravy, tzn.
kombinace úspor ze struktury a z rozsahu při využití utopených nákladů a při zanedbání
síťového efektu. Pokud analyzujeme jednotlivé dopravce, jsou úspory z hustoty dopravy
determinantou provozního zisku (i při započítání státních subvencí). Pokud uvažujeme
železnice jako odvětví dopravních služeb, jsou úspory z hustoty dopravy determinantou
společenského užitku – tzn. mírou minimalizace negativních externalit při současné
minimalizaci průměrných celkových nákladů systému, tzn. při minimalizaci výdajů ze
státního rozpočtu na údržbu infrastruktury a subvence dopravcům.
5.12.8 Path dependence české železnice
Dnešní železniční síť v České republice není výsledkem efektivního, konkurenčního
a ziskového podnikání v 19. století, ale směsí fragmentů dříve ziskových nebo
prodělečných drah, s různými motivy vybudovaných a s různými motivy
provozovaných státem do dnešních dnů. Mnohé české železnice byly postaveny jako
nevýdělečné, s jejichž přímým finančním prodělkem se počítalo. Důvody pro stavbu
mnohých tratí byly jiné než ekonomické: strategické, spekulativní, politické – v českých
reáliích se plně potvrdily závěry 2. kapitoly. Ukázali jsme také spojitost mezi
okolnostmi provázejícími založení dráhy a současnou hustotou dopravy na ní. To
znamená, že současná efektivita železniční dopravy je vzhledem k technologii dopravní
cesty závislá na svém historickém vývoji – v těchto specifických podmínkách to
potvrzuje platnost principu path dependence. Lze se proto domnívat, že ani privatizace a
liberalizace železničního provozu nemůže výrazně zvýšit efektivitu provozu na celé
železniční síti. Železnice se tak může stát více konkurenceschopným módem dopravy
jen na omezeném segmentu sítě. Pro hospodářskou politiku státu z toho vyplývá, že
samotné oddělení provozu od vlastnictví infrastruktury nemůže zajistit ekonomicky ani
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společensky efektivní provoz na železnici. Vzhledem k tomu, že stát jako vlastník
infrastruktury se bude rozhodovat vždy arbitrárně o údržbě a investicích do
infrastruktury, hrozí, že některé segmenty sítě budou vzhledem ke svému provoznímu
potenciálu neúměrně zvyšovat fixní náklady celé sítě a tím zvyšovat provozní náklady
i na segmentech sítě, které by jinak mohly být provozovány s náklady nižšími. Plošné
udržování sítě a provozu na ní tak může dále podkopávat konkurenceschopnost
železniční dopravy. Stát by tedy měl při rozhodování o strategii dopravní politiky brát
v úvahu především efekt úspor z hustoty dopravy. V praxi to znamená omezení
železniční sítě jen na ty segmenty, kde lze očekávat ekonomicky i společensky
relevantní hustotu dopravy a v té souvislosti přehodnotit rozsah státních subvencí do
železniční dopravy jako celku.
Celkové výsledky analýzy nemohou být interpretovány vzhledem k jednotlivým tratím
(to ani nebylo cílem), ale výhradně vzhledem k železniční dopravě jako odvětví
dopravních služeb v české ekonomice. Smyslem studie nebylo vyslovení soudu
o provozní efektivnosti konkrétních tratí, ale o efektivnosti celého železničního systému
se zřetelem na rozsah a tvar sítě dopravních cest. Pro posouzení efektivity vlastního
provozu je třeba provést ekonomickou analýzu dopravců – to je předmětem následující
kapitoly.
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6. Finanční analýza české železnice
Při ekonomickém pohledu na českou železnici nemůže samozřejmě chybět pohled
účetní a finanční. Při tomto pohledu nás zajímá, jak hospodaří česká železnice, jaké jsou
její tržby, náklady, zisky, ztráty, dluhy a investice. Každá taková analýza se musí
vypořádat se skutečností, že došlo k rozdělení bývalých Českých drah s. o. (ČD) na
České dráhy a. s. a Správu železniční dopravní cesty s. o. (SŽDC). V této kapitole při
naší analýze počítáme výsledky české železnice dohromady za ČD a SŽDC. Výkony
a výsledky dalších dopravců zanedbáváme pro jejich malou váhu v celkové bilanci.
Dále se pak v rámci kapitoly zabýváme mezinárodním a mezioborovým srovnáním
výkonnosti a efektivity železniční dopravy.

6.1 Křížové platby
K 1. lednu 2003 vznikly akciová společnost České dráhy a. s. a Správa železniční
dopravní cesty s. o. jako nástupnické společnosti po bývalých Českých drahách s. o.
Došlo mimo jiné k převodu státem vlastněných tratí, včetně dotací od Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI), na SŽDC, a k převodu vybraného majetku a závazků
z ČD s. o. na SŽDC. Na běžné hospodaření obou nástupnických organizací mají zásadní
vliv vzájemné finanční toky mezi nimi. Jedná se o tržby ČD od SŽDC za zajištění
provozu a údržbu provozuschopnosti železniční dopravní cesty (ŽDC) a o tržby SŽDC
od ČD za použití železniční dopravní cesty. SŽDC hradí ČD náklady spojené
s provozováním železniční dopravní cesty a se zajištěním její provozuschopnosti ve
veřejném zájmu.
Tabulka 6.1 Vztah ČD a SŽDC v účetnictví ČD za roky 2003 – 2005; v miliardách Kč
Náklady
(2003)
Zajištění ŽDC – řízení
provozu
Zajištění ŽDC – údržba
provozuschopnosti
Zajištění modernizace a
rozvoje ŽDC
Použití dopravní cesty –
osobní doprava
Použití dopravní cesty –
nákladní doprava

Výnosy
(2003)

Náklady
(2004)

Výnosy
(2004)

Náklady
(2005)

Výnosy
(2005)

5,102

4,919

4,488

6,228

6,456

6,756

0,318

0,040

0,035

1,480

1,469

1,484

4,278

4,341

4,200

5,758
11,648
Celkem
Zdroj: Výroční zpráva ČD a. s. 2003, 2004, 2005

5,810

11,415

5,684

11,279

ČD v letech 2003-2005 zaplatily okolo 5,8 mld. Kč za užití dopravní cesty SŽDC, avšak
za řízení provozu a údržbu provozuschopnosti, realizovaného minimálně z 95 % právě
ČD, obdržely v tomtéž roce od SŽDC dvojnásobek. Z výše uvedené tabulky je zřejmé,
že deklarované platby ČD za použití dopravní cesty jsou v realitě pouhou fikcí. Křížové
faktury se vzájemně započtou a celkově ČD dostávají čistou dotaci. Vzájemné křížové
platby jsou tak v zásadě elegantní metodou jak dotovat České dráhy. Jenom to již není
dotace pro České Drahy, ale proplacení faktur za řízení provozu a údržbu
provozuschopnosti železniční dopravní cesty.

167

Finanční analýza české železnice

6.2 Zisky a ztráty
Tabulka 6.2 Hospodářský výsledek ČD a SŽDC za roky 2003-2005; v miliónech Kč
ŠZDC (03)

ČD (03)

SŽDC (04)

ČD (04)

SŽDC (05)

ČD (05)

290
49

-654
-621

4 988
3 959

-806
-589

Provozní HV
-415
-903
HV za účetní období
-2.675
-924
Zdroj: Výroční zprávy ČD a SŽDC za 2003-2005

Často diskutované výsledky hospodaření ČD a SŽDC samy o sobě (viz tabulka) mají
poměrně limitovanou vypovídací schopnost. Jsou totiž kriticky závislé na nastavení
vzájemných plateb mezi ČD a SŽDC a na celkovém objemu dotací do veřejné dopravy.
Tudíž nemá velký smysl vyvozovat nějaké hlubší závěry z pouhého hospodářského
výsledku, ale pro ocenění výsledků železničního hospodaření jsou nutné důkladnější
analýzy, zahrnující analýzu vývoje veřejných dotací a změn v zadlužení železničních
subjektů. Následující tabulka zahrnuje základní účetní ukazatele ČD v delším časovém
období. Jsou z ní vidět důsledky transformace, kdy v období 2002/2003 dochází
k poklesu aktiv (důsledek převedení dopravní cesty na SŽDC), dále k poklesu ztrát
(ztrátová investiční činnost taktéž převedena na SŽDC).
Tabulka 6.3 Vybrané finanční ukazatele ČD (v mil. Kč)
2005
Aktiva celkem

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

50 013 47 301 45 291 140 767 139 747 128 055 117 764 108 156 101 756 89 916

1995
84 132

HV za účetní období

-590

-621

-924

-4 819

-4 095

-4 861

-3 964

-3 390

-4 699

-4 744 -3 093,1

Provozní HV

-806,

-654

-903

-4 773

-1 219

-3 495

-3 207

-2 306

-4 132

-4 677

-4 119

25 739

27 235

27 853

26 688

28 019

26 940

26 046

23 553

Obrat(I.+II.1)

35 048 36 699 38 015

Zdroj: Výroční zprávy ČD a Statistické ročenky ČD 1995–2005

Také je možné zabývat se podrobnějšími ukazateli rentability, likvidity a zadluženosti
u Českých drah. Skutečností však zůstává, že tato data mají limitovanou vypovídací
schopnost, díky již zmiňovanému zásadnímu vlivu arbitrárních rozhodnutí (křížové
platby, veřejné dotace) na celkovou úspěšnost hospodaření Českých drah. Na druhé
straně lze z těchto dat vysledovat určité zajímavé informace o trendech ve vývoji
hospodaření ČD a použít je jako základ pro mezinárodní srovnání hospodaření
železničních dopravců.
Tabulka 6.4 Finanční ukazatele ČD
2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Rentabilita vlastního jmění

-1,59

-1,65

-2,41

-6,00

-4,81

-5,86

-4,82

-4,27

-6,14

-6,22

-4,04

Pohotová likvidita

0,91

1,01

1,20

0,24

0,21

0,19

0,21

0,20

0,24

0,39

0,74

Cizí zdroje/Vlastní jmění1

0,34

0,26

0,18

0,73

0,59

0,53

0,41

0,35

0,30

0,16

0,09

0,89

0,97

1,06

0,64

0,67

0,71

0,77

0,80

0,84

0,94

1,01

108,54

84,55

58,18

82,71

98,94

93,40

82,85

Krytí stálých aktiv

1,12

1,03

0,95

1,56

1,48

1,40

1,29

1,25

1,20

1,07

0,99

Obrátka aktiv

0,70

0,78

0,84

0,18

0,19

0,22

0,23

0,26

0,26

0,29

0,28

Krytí stálých aktiv
1

Doba obratu závazků (dny)

Produktivita práce (výnosy
na zaměstnance)(tisKč/zam)

257,07 182,14 158,43 109,34

696,41 622,85 644,79 549,49 504,01 444,10 417,63 402,38 359,53 352,03 323,93

Zdroj: vlastní výpočty, Výroční zprávy ČD 1995 - 2005, údaje 1995 – 2002 za ČD s. o.
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Celkové ukazatele rentability jsou dlouhodobě záporné. Mírný obrat k lepšímu nastal se
vznikem akciové společnosti 93, přesto, navzdory vysokým státním dotacím, nejsou ČD
rentabilní společností. Likvidita ČD byla mezi léty 1995-2002 velmi nízká. V roce 2003
došlo k výraznému zlepšení likvidity firmy 94, avšak následující roky pozitivní trend
nepotvrdily. Do roku 2002 docházelo jednoznačně ke zhoršování struktury financování
ČD. S převodem ČD na obchodní společnost došlo ke zlepšení krytí stálých aktiv,
vlastního financování, zkrácení doby obratu závazku a podílu cizích zdrojů k vlastnímu
kapitálu. ČD se totiž zvýšily závazky z obchodních vztahů. Rok 2004 však pro
společnost znamenal negativní posun u indikátorů měřící strukturu financování a ty se
většinou nepodařilo zlepšit ani v roce 2005. Obdobný vývoj byl ve struktuře majetku
ČD, vyjma krytí stálých aktiv, kdy s převodem majetku ČD na SŽDC došlo k poklesu
tohoto ukazatele. Přesto tato hodnota převyšuje průměrnou hodnotu ostatních podniků
v odvětví dopravy. Produktivita práce v ČD rostla nepřetržitě již od roku 1995
v důsledku snižovaní počtu zaměstnanců. V roce 2004 produktivita pracovníků mírně
poklesla a v dalším období se tento ukazatel poprvé v historii firmy přiblížil hodnotě
700 tis.Kč připadajících na jednoho zaměstnance. Otázkou však zůstává, jak
produktivní jsou zaměstnanci ČD ve srovnání s jinými dopravními společnostmi.
Celkově lze ve finančním hospodaření Českých drah identifikovat následující trend.
Většina finančních ukazatelů se od roku 1995 do roku 2002 průběžně zhoršovala,
potom, v roce 2003, došlo k jednorázovému zlepšení a období 2003-2005 je opět
obdobím postupného zhoršování. Tento vývoj je však snadné interpretovat. V roce 2003
nedošlo k žádnému zázračnému zlepšení hospodaření Českých drah, pouze vyvedením
velké části aktiv a pasiv, při ponechání většiny tržeb, došlo k vylepšení finančních
ukazatelů Českých drah. Ovšem reálně se nic nezlepšilo, pouze došlo k přesunu části
špatných hodnot likvidity, rentability a zadluženosti na SŽDC. Pokud bychom
hospodaření Českých drah očistili o tuto jednorázovou operaci, potom bychom byli
svědky dlouhodobého a nepřetržitého zhoršování finančních ukazatelů Českých drah
daných především tím, že ani mimořádně štědré veřejné dotace nejsou dostačující proto,
aby udržely vyrovnané hospodaření Českých drah, a ty se tak musejí na úhradu všech
nákladů částečně zadlužovat, čímž roste objem jejich závazků a zhoršují se ukazatele
jejich finančního zdraví.

6.3 Výkony a tržby
ČD vykazují zisk z provozování nákladní dopravy. Součástí výnosů z nákladní dopravy
jsou i státní dotace, i když jde o nepoměrně menší částku než u osobní dopravy,
ovlivňují hospodářský výsledek nákladní dopravy. 95 V důsledku silné konkurence
ostatních druhů dopravy trvale klesá přepravní výkon vyjádřený jak v tunách tak
v čtkm. Výrazné zvýšení zisku z nákladní dopravy provozované ČD v roce 2003 lze
přičíst nezahrnutí nákladů za řízení provozu a dopravní cestu do nákladů na nákladní
dopravu. Došlo k výraznému poklesu výnosů, jejíž příčinou byl pokles účelových
státních dotací na nákladní dopravu. Pokles výnosů byl nižší než pokles nákladů, avšak
tempo růstu nákladů v roce 2003 (14 %) převyšovalo tempo růstu tržeb (3,7 %), a tudíž
bylo v roce 2003 dosaženo nižšího než očekávaného zisku z nákladní dopravy . V roce
93

především ovšem díky vyvedení části aktiv a ztrát na SŽDC
opět především díky vyvedení části aktiv na SŽDC
95
Od roku 2004 došlo k takřka úplnému zániku kombinované dopravy a zrušení dotací na tento druh
dopravy.
94
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2004 dokonce došlo k poklesu tržeb pod úroveň roku 2002. V důsledku poklesu nákladů
se zmíněná skutečnost na hospodářském výsledku za rok 2004 nijak výrazně
nepodepsala. Stejný vývoj následoval i v roce 2005. Obrat z nákladní dopravy rostl
mezi léty 1993–1998, ale od roku 2000 trvale klesá. Hospodářský výsledek byl
s výjimkou let 1993, 1994 a 1999 kladný a kolísal mezi 693–2 584 mil. Kč.
Tabulka 6.5 Nákladní doprava ČD
Jednotka
Přepravní výkon
nákl. dopravy
Přeprava zboží
Výnosy z
nákladní dopravy
Náklady na
nákladní dopravu
X)

Výsledek hospodaření nákladní
dopravy
Úhrada ceny za
použití dopravní
cesty X)

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

mil.čtkm 15 149 15 566 16 396 16 130 17 366 18 183 17 625 19 529 22 173 24 174 25 468
mil. t

83,9

87,7

93,1

90,2

96,1

98,3

82,2

93,5

103,4

107,2

110,0

mil. Kč

16 728 17 904 18 783 21 084 22 574 21 211 20 210 21 506 20 929 19 668

mil. Kč

14 797 15 608 16 199 20 391 20 192 19 921 20 390 19 919 19 122 17 578 15 543

mil. Kč

1 931

2 296

2 584

693

2 382

1 290

mil. Kč

1 484

1 469

1 480

8 613

7 221

6 551

-180

1 587

1 807

2 090

2 818

Zdroj: Výroční zpráva ČD a. s. 1993 – 2005, údaje 2000 – 2002 za ČD s. o.
X)
Náklady za řízení provozu a dopravní cestu byly do roku 2002 zahrnuty v celkových nákladech.
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Graf 6.1 Vývoj přepravy zboží na ČD - nákladní doprava

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
rok
Přepravní výkon nákl. dopravy

Přepravené zboží

Zdroj: Výroční zpráva ČD a. s. 1993–2005, údaje 2000–2002 za ČD s. o.

Zásadním problémem pro ohodnocení úspěšnosti nákladní dopravy je způsob účtování
nákladů a především jejich rozúčtování mezi osobní a nákladní dopravu. Neznáme
způsob vnitropodnikového účtování v ČD, tudíž nevíme, podle jakého klíče jsou tyto
náklady rozúčtovány mezi osobní a nákladní dopravu. Bylo by však s podivem, kdyby
v ČD neexistovala motivace účtovat náklady spíše na vrub osobní dopravy než na vrub
dopravy nákladní. Tato snaha by splnila dva cíle najednou. Za prvé by nižší účtované
náklady na nákladní dopravu způsobovaly její ziskovost a současně by zvyšovaly
ztrátovost osobní dopravy. To by bylo příznivé z toho důvodu, že by ČD mohly tvrdit,
že jejich hospodaření je zcela v pořádku, protože komerční nákladní doprava je zisková,
zatímco osobní doprava je ztrátovou veřejnou službou, na kterou je pak možné žádat
vysoké dotace na pokrytí ztrát. Jiné vnitropodnikové účtování nákladů by možná dalo
trochu jiné ukazatele „ziskovosti“ nákladní dopravy a výše ztráty z osobní dopravy, což
170

Tomáš Pospíšil, Zdeněk Tomeš

potvrdila i zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu. Naopak osobní doprava trvale
vykazuje ztrátu i přes zvyšující se dotace z veřejných rozpočtů.
Tabulka 6.6 Osobní doprava ČD
Jednotka

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Přeprava osob

mil.osob

178,2

178,8

172,0

175,0

188,3

182,5

175,0

181,9

202,9

219,2

227,1

228,7

242,2

Přepravní výkon

mil. oskm

6 631

6 533

6 483

6 562

7 262

7 266

6 929

7 001

7 710

8 111

8 023

8 481

8 548

Počet osob na
vlak
Tržby z
přepravy osob
(*)
Tržby z osobní
dopravy (*)

os/vlak

58,60

59,95

59,81

64,22

72,01

73,80

73,13

75,55

79,15

77,81

mil. Kč

4 933

4 716

4 431

4 653

4 479

4 253

4 011

3 856

3 369

3 436

2 715

2 292

1 948

mil. Kč

5 438

5 301

5 051

5 176

5 039

4 869

4 642

4 323

3 963

4 057

2 747

2 329

1 977

Ostatní tržby
hlavní činnosti

mil. Kč

143

109

182

66

65

26

38

12

0

0

0

37

29

mil. Kč

5 584

5 450

5 193

5 305

5 164

4 991

4 758

4 323

3 963

4 057

2 747

2 329

1 977

mil. Kč

15960

15517

15596

21494

19642

18495

16659

15829

15377

17394

14511

10506

9138

mil. Kč

1 484

1 469

1 480

8 613

7 221

6 551

7 042

7 171

6 429

6 445

6 611

6 017

5 750

5 261

5 150

5 248

5 711

6 050

Obrat za osobní
dopravu****
Náklady na
osobní dopravu
X)

Úhrada ceny za
použití dopravní
cesty X)
Dotace na
pokrytí ztrát z
osobní přepravy
(**)
Dotace do
osobní dopravy
celkem (***)
Ztráta z osobní
dopravy (včetně
dotace)
Ztráta z osobní
dopravy (bez
dotace)

mil. Kč

mil. Kč

7 335

7 178

7 243

9 683

9 273

7 541

6 658

6 031

5 416

5 151

5 249

5 711

6 050

mil. Kč

-3044

-2903

-3120

-6569

-5265

-6060

-5321

-5464

-5998

-8186

-6515

-2406

-1112

mil. Kč

-10379

-10081

-10363

-16252

-14538

-13600

-11979

-11494

-11414

-13337

-11764

-8117

-7162

Zdroj: Výroční zpráva ČD a. s. 1993 – 2005, údaje 1993 – 2002 za ČD s. o.
(*) Tržby z přepravy osob zahrnují tržby vztažené přímo k vlastní přepravě cestujících a zavazadel. Tržby
z osobní dopravy zahrnují vedle tržeb z přepravy osob také tržby z navazujících činností ve vztahu k
přepravě osob.
(**) Dotace na pokrytí ztrát z osobní přepravy zahrnuje dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů
dopravní cesty v podílu osobní dopravy, dotaci na úhradu nákladů řízení provozu dráhy v podílu osobní
dopravy a dotaci na úhradu ztráty z provozování osobní dopravy.
(***) Dotace do osobní dopravy celkem zahrnují vedle dotací ze státního rozpočtu na pokrytí ztrát z
osobní přepravy také dotace od regionů a jiné účelové dotace určené pro osobní dopravu.
X) Náklady za řízení provozu a dopravní cestu byly do roku 2002 zahrnuty v celkových nákladech
produktu osobní dopravy.
& Obrat je počítán jako součet tržeb za prodej zboží a tržeb z osobní dopravy. Od roku 1998 jen jako
tržby za os. dopravu.
Mezi léty 1993–1995 přepravní výkon celé železniční dopravy v ČR.

Hluboký pokles cestujících trval od roku 1993 do roku 1999, v následujících letech se
přeprava osob ustálila na 180 mil. za rok. Avšak přepravní výkon, vyjádřený v oskm,
klesal nadále. V roce 2004 byl pokles pozastaven a dochází k mírnému nárůstu tohoto
ukazatele. Náklady na osobní dopravu se zvyšovaly do roku 2002, kdy došlo ke změně
zaúčtování nákladů na řízení provozu a dopravní cestu. V důsledku tohoto kroku
poklesla v roce 2003 ztráta z osobní dopravy. Pokud však zohledníme výše uvedenou
příčinu a pokles dotací do osobní dopravy celkem, zjistíme, že by ČD zaznamenaly

171

Finanční analýza české železnice

takřka identickou ztrátu z osobní dopravy jako v roce 2002 96. Ztráta z osobní dopravy
v režii ČD se ustálila na přibližně 3 mld. Kč resp. 10 mld. Kč bez započtení dotace.
Obrat i tržby z osobní dopravy rostly do roku 2002 nižším tempem než náklady. V roce
2004 došlo k poklesu nákladů, avšak v následujícím období tato položka opět vzrostla.
Neustále dochází k nižší výtěžnosti vlakových souprav.
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Graf 6.2 Vývoj přepravy osob na ČD - osobní doprava
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Zdroj: Výroční zpráva ČD a. s. 1993–2005, údaje 1993–2002 za ČD s. o.

6.4 Závazky
Je skutečností, že jak SŽDC, tak ČD jsou silně zadluženy. U dluhů (= závazků) je
u železničních společností důležité rozlišovat mezi závazky vůči státu a mezi závazky
vůči třetím osobám. Obecně platí, že závazky vůči třetím osobám je nutno uhradit, jinak
by vůči SŽDC a ČD byly podniknuty patřičné právní kroky. Se závazky vůči státu si
SŽDC ani ČD příliš hlavu lámat nemusí, protože jejich splácení většinou není
vyžadováno a tyto závazky jsou čas od času jednorázově prominuty. Skutečností je, že
obě železniční společnosti nejsou bez dotací schopny pokrýt ani své provozní náklady,
natož financovat splácení svých závazků, ať již vůči státu či třetím osobám (bankám,
dodavatelům, držitelům dluhopisů). V realitě pak situace vypadá tak, že závazky vůči
třetím osobám splácí stát a platba závazků vůči státu není vynucována.
Tabulka 6.7 Struktura závazků SŽDC a ČD (v mil. Kč)
31. 12. 2005
Dluhopisy SŽDC (úhrada krátkodobých závazků ČD)
7 000
Úvěry SŽDC (I. koridor)
10 929
Úvěry SŽDC (II. koridor)
11 860
Ostatní závazky a úvěry SŽDC
8 132
Závazky SŽDC vůči státu
14 455
Závazky ČD vůči státu
275
Úvěry ČD
2 031
Ostatní závazky ČD
10 663
Celkem
65 345
Zdroj: Výroční zprávy SŽDC s. o. 2003–2004, Výroční zprávy ČD a. s. 2003–2004

96

31. 12. 2004
7 000
12 332
12 200
6 052
27 459
254
801
8 365
74 463

Pokles nákladů v roce 2003 oproti 2002 minus pokles dotací do osobní dopravy celkem v 2003 oproti
2002 činí 3,91 mld. Kč. Rozdíl mezi HV z osobní dopravy v 2003 a 2002 činí 3,9 mld. Kč.
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Dluhové portfolio obou společností tvoří několik rozdílných typů závazků. Za prvé jsou
to dluhopisy SŽDC vydané na jednorázové oddlužení ČD při transformaci v roce 20032004. Tyto dluhopisy v celkové hodnotě 7 mld. Kč jsou jednorázově(!) splatné v roce
2011. Druhou významnou součástí závazků jsou bankovní úvěry obou firem pořizované
obvykle na financování investic. Největší podíl mají bankovní úvěry SŽDC na
financování koridorů, které byly poskytnuty konsorciem mnoha bank. Další významnou
část závazkového portfolia představují závazky obou firem vůči státu, které vznikají
většinou jako důsledek splácení jiných dluhů železnic státem. Tato skladba a způsob
financování má několik vážných důsledků. Za většinu závazků, které obě firmy
vytvářejí, ručí stát, tudíž jejich splácení je de facto věcí veřejných rozpočtů, protože obě
firmy nejsou schopny splácet z vlastních zdrojů. Možnost obou firem vypůjčovat si u
bank a vydávat dluhopisy se státní zárukou dále vede ke skutečnosti, že tlak na finanční
disciplínu je velmi slabý a obě firmy mohou v zásadě nekontrolovaně vytvářet
významné závazky pro české veřejné finance.

6.5 Investice
Železnice se v českých podmínkách vyznačuje mimořádně vysokou mírou investic.
Vzhledem k tomu, jakou vytváří přidanou hodnotu a jaké jsou její hospodářské
výsledky, je překvapivé, jak vysoký objem investic směřuje do železnice. Tyto investice
jsou především používány na modernizaci železničních koridorů, dále pak do
elektrifikace, modernizace železničních uzlů a na modernizaci vozového parku. Podíl
vlastních finančních zdrojů jak SŽDC, tak ČD na financování těchto investic je
minimální, a tak hlavní úlohu ve financování hrají opět veřejné rozpočty. Hlavním
zdrojem financování těchto investic je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) 97.
Tabulka 6.8 Podíly jednotlivých druhů dopravy na rozpočtu SFDI (v mil. Kč)
2001

2002

2003

2004

2005

Pozemní komunikace

16 642

22 989

25 206

35 369

29 151

Železnice

10 340

16 663

15 503

16 218

18 808

Výdaje celkem

30 636

40 188

41 246

52 037

48 512

Podíl železniční dopravy
33,75 %
41,46 %
37,59 %
31,17 %
38,77 %
na výdajích SFDI
Zdroj: vlastní výpočty, Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury
za rok 2001–2005

Z tabulky vyplývají mimořádně vysoké hodnoty investic pro železniční dopravu
především ve srovnání s dopravou silniční. Pokud vezmeme v úvahu, že silniční
doprava má výrazně vyšší výkony a může být využívána pro individuální dopravu, a
jestliže zahrneme do těchto úvah taky objem daňových výnosů na straně jedné

97

„SFDI vznikl na základě zákona č. 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 s účinností k 1. 7. 2000. Účelem
fondu je distribuce vlastních příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic,
železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v rozsahu stanoveném v § 2 zákona č.
104/2000 Sb. SFDI dále poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní
činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu“ (www.sfdi.cz)
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(spotřební daň) a objem veřejných dotací na straně druhé, je takto vysoký objem dotací
do železniční dopravy překvapující.
Tabulka 6.9 Dotace SFDI do železniční dopravy (v mil. Kč)
2003

2004

2005

884

964

440

SŽDC celkem

14 319

15 172

18 307

Železniční doprava celkem běžné

5 480

5 468

5 472

5 400

5 403

5 400

10 820

10 751

12 270

8 919

9 764

12 907

884

957

440

ČD celkem

z toho:
SŽDC běžné
ČD běžné
Železniční doprava celkem kapitálové
z toho:
SŽDC kapitálové
ČD kapitálové

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 20032005, Výroční zpráva SŽDC s. o. za rok 2003-2005, Výroční zpráva ČD a. s. za rok 2003-2005

Dotace ze SFDI směřovaly především do ŠZDC a ČD. Poměr kapitálových výdajů vůči
běžným byl ve sledovaném období přibližně 2:1. V roce 2005 došlo k výraznému
zvýšení investic do železniční dopravy, za níž stojí především začátek modernizace III.
železničního koridoru v režii SŽDC. ČD zase investovaly do nákupu nového vozového
parku, především se jedná o příměstské dvoupodlažní vozy české výroby (řada č. 471),
Regionovu (řada č. 914) a Pendolina (řada č. 680). Pendolino je vlaková souprava firmy
Alstom. Historie pořízení těchto souprav je notoricky známá, proto přistupme k finanční
stránce pořízení těchto souprav. Vlastníkem souprav se staly ČD. Nákup souprav bylo
hrazeno pomocí úvěrů, které jsou státem zaručené. Celkové náklady na 7 souprav
Pendolin činily 11,143 miliard Kč ! 98,99
Ovšem největší investiční akcí na české železnici je bezesporu modernizace
koridorových tratí. Modernizace páteřní sítě železničních tratí České republiky je
dlouhodobým hlavním železničním investičním projektem. Finanční náročnost celého
projektu je obrovská.
Tabulka 6.10 Financování koridorů (mld. Kč)
Dosud provedená
výstavba
I. koridor
40,76
II. koridor
37,81
III. koridor
2,91
IV. koridor
0,94
82,42
Zdroj: Výroční zpráva SŽDC 2005
Stav k 31.12.2005

98

Zbývající odhadované
náklady
0
1,13
72,72
40,98
114,83

Celkové odhadované
náklady
40,76
38,94
75,63
41,93
197,25

Původně bylo plánováno pořízení 10ti souprav, vzhledem k problémům s dodavatelem (ČKD), bylo za
předem stanovených podmínek pořízeno pouze 7 souprav.
99
Výroční zpráva ČD a. s. za rok 2004, s. 61
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6.6 Zaměstnanost
Na následující tabulce si ukážeme, jak hluboký pokles přepravních výkonů osobní i
nákladní dopravy prodělaly ČD od dob vrcholného období reálného socialismu v ČSSR.
Pro docílení srovnatelnosti dat jsme přepravní výkon i počet zaměstnanců přepočetli
v poměru 2/3 pro Česko a 1/3 pro Slovensko. Přepravní výkon vyjádřený v tunách,
osobách, tkm a oskm se propadl, vyjma přepravy osob, o celou 1/2. Nejprudší snížení
zaznamenaly sledované ukazatele mezi léty 1988–1993. Přepravní výkon nákladní
dopravy v roce 2005 však poklesl o více než 1/3 ve srovnání s rokem 1993. U osobní
dopravy byl pokles čtvrtinový. Počet zaměstnanců se rapidně snížil. Otázkou zůstává,
zda byl tento pokles dostatečný vzhledem k vývoji přepravního výkonu.
Tabulka 6.11 Vývoj přepravního výkonu a počtu zaměstnanců ČD
Jednotka

1988*

1993

2005#

mil. tun

197

124

76,30

Přepravní výkon nákl. dopravy

mil. tkm

46 352

25 579

15 149

Přepravní výkon os. dopravy

mil. osob

277

242

178,21

Přepravní výkon os. dopravy

mil. oskm

12 938

8 548

6 631

osob

176 399

Přepravní výkon nákl. dopravy

Počet zaměstnanců

1988-2005

116 142

65 232

Pokles přepr. výkonu nákl. dopravy v tunách oproti předch. období

%

37,1

38,3

61,2

Pokles přepr. výkonu nákl. dopravy v tkm oproti předch. období

%

44,8

40,8

67,3

Pokles přepr. výkonu os. dopravy v osobách oproti předch. období

%

12,5

26,4

35,6

Pokles přepr. výkonu os. dopravy v oskm oproti předch. období

%

33,9

22,4

48,7

Pokles zaměstnanců oproti předch. období

%

34,2

43,8

63,0

Zdroj: vlastní výpočty, Výroční zpráva ČD 2004, Statistická ročenka ČD 1993, *Počet zaměstnanců ČSD
v roce 1989, # Přepravní výkon v 1993, 2004 v čtkm, ČSD 1988-2/3 CZ, 1/3 SK

Na následujícím grafu je ilustrován pokles zaměstnanců ČD mezi léty 1993–2005 a
vývoj osobních a mzdových nákladů vzhledem k celkovým nákladům. Místo aby
s poklesem počtu zaměstnanců docházelo ke snížení podílu mzdových a osobních
nákladů, tak byl vývoj přesně opačný. V roce 1994 činil podíl osobních resp. mzdových
nákladů 37 % resp. 28 % celkových nákladů ČD, v roce 2004 to již bylo 50 % resp.
36,5 % a v roce následujícím došlo k mírnému poklesu na 49 % resp. 35,7 %. Jednou
z příčin je samozřejmě reálný růst mezd ČR ve všech odvětvích hospodářství. Vyjma let
2001 a 2002 dochází k trvalému nárůstu mzdových i osobních nákladů, ale výnosy na
zaměstnance tomuto tempu nestačí.
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Graf 6.3 Vývoj počtu zaměstnanců a mzdových a osobních nákladů

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
rok
zaměstnanci

Podíl osob. nákladů na celk.

Podíl mzd. nákladů na celk.

Zdroj: Výroční zpráva ČD a. s. 1993–2005, údaje 1993–2002 za ČD s. o.
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6.7. Veřejné dotace do české železniční dopravy
V současnosti je ve většině vyspělých zemí železniční doprava silně dotována
z veřejných zdrojů. Bez těchto dotací by železniční doprava nebyla schopna konkurovat
dopravě silniční. Každé takové použití veřejných zdrojů ovšem vzbuzuje otázky
ohledně jejich oprávněnosti a odůvodněnosti v konkurenci dalších veřejných výdajů.
V neposlední řadě jsou dotace do železnice (spolu s mnoha dalšími dotacemi)
překážkou pro snižování daní. V rámci této kapitoly jsme se snažili kvantifikovat
celkový objem veřejných zdrojů plynoucích do železniční dopravy v ČR.
6.7.1. Metodika
K 1. lednu 2003 vznikly akciová společnost České dráhy a. s. a Správa železniční
dopravní cesty s. o. jako nástupnické společnosti po bývalé organizaci České dráhy s. o.
K tomuto kroku došlo na popud EU, která prosazuje důsledné oddělení národního
železničního dopravce a manažera infrastruktury. V ČR byla zvolena varianta, kdy
manažer infrastruktury (SŽDC) spravuje železniční síť a přiděluje na ni přístup
jednotlivým dopravcům 100. Oficiálně deklarovaným cílem transformace drah na sklonku
roku 2002 bylo, že ČD již nebudou moci omezovat konkurenční železniční dopravce
v přístupu na síť a bude umožněno lepší fungování tržních principů na železničním
dopravním trhu. Tento cíl však nebyl naplněn, neboť SŽDC neorganizuje řízení provozu
na drážní síti, které zůstalo v kompetenci ČD. Pokud chtějí soukromí železniční
dopravci provozovat vlastní spoje, musí tedy nadále vyjednávat s ČD. Nechtěným
důsledkem transformace je také zneprůhlednění finančních toků na železnici, kdy
dochází ke vzájemným křížovým platbám mezi ČD a SŽDC, které zamlžují reálný
ekonomický stav obou organizací. Organizačním vydělením správce dopravní cesty, na
kterého přešly i všechny dluhy bývalé organizace, také došlo k odtržení financování
železničních investic a železničního provozu. Železniční infrastruktura je však stále
téměř výhradně používána dominantním železničním dopravcem. Z tohoto důvodu
považujeme transformaci železnice v ČR za dosud formální, a v rámci této analýzy jsme
uchopili železniční dopravu (ŽD) jako celek a sčítáme celkový objem dotací plynoucích
do SŽDC a ČD. Postupujeme tak rozdílně od přístupů, které na české železnici rozlišují
mezi dotacemi do infrastruktury (SŽDC) a do provozovatele (ČD) s argumentací, že
péče o infrastrukturu je nezpochybnitelnou povinností státu, zatímco dotace
provozovateli jsou potenciálně odbouratelné. SŽDC totiž v praxi není schopna bez
spolupráce s ČD plnit své funkce a především v řízení provozu je odkázána na ČD.
Dotace na výstavbu dopravní infrastruktury jsou de facto dotacemi ve prospěch ČD,
protože ty jsou subjektem, který železniční cestu dominantně využívá. Z tohoto důvodu
odhlížíme od vzájemných křížových plateb mezi ČD a SŽDC i při kalkulaci celkových
příjmů a nákladů železniční dopravy, protože je považujeme za pouhé účetní operace
bez reálných ekonomických dopadů. Při výpočtu celkových státních dotací jsme sečetli
dotace do ČD a SŽDC. Pominuli jsme malé soukromé dopravce z důvodu jejich malého
100

Převod veškeré železniční infrastruktury nebyl úplný, v majetku ČD zůstaly nádražní budovy a
nejbližší kolej od nádraží. Plánované převedení jednotlivých správ dopravních cest z ČD na SŽDC v 1.
polovině roku 2007 nelze považovat za naplnění principu živé dopravní cesty, neboť řízení provozu na
síti zůstane ČD. Dále zůstane nevyřešen další problémový bod rozdělení ČD s. o. na ČD a. s. a SŽDC s.
o., a to vlastnictví nádražních budov a k nim přilehlých kolejí. Dochází také mimo jiné k situaci, kdy na
některých železničních stanicích je rekonstruováno nástupiště č. 2 a vyšší, ale nástupiště č. 1 zůstává
v původním stavu, neboť patří ČD, zatímco ostatní nástupiště má ve správě SŽDC.
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podílu na celkových dotacích a z důvodu obtížně zjistitelných dat. Výpočty jsme
prováděli za období 2000-2005 se zaměřením na roky 2004 a 2005. Dotace jsme
rozdělili na přímé a nepřímé. Za přímé dotace považujeme přímý tok státních dotací do
SŽDC nebo ČD. Za nepřímé dotace považujeme úhradu závazku ČD nebo SŽDC vůči
třetím subjektům státem. Hlavními problémy výpočtu jsou komplikované vzájemné
finanční toky mezi ČD, SŽDC, Ministerstvem dopravy (MD) a Státním fondem
dopravní infrastruktury, dále nejasná struktura závazků ČD a SŽDC a změny cenových
relací.
6.7.2 Přímé dotace
Stát zastoupený MD a SFDI se snaží naplňovat cíle dopravní politiky, ve které je
železnice považována za ekologickou, bezpečnou a trvale udržitelnou formu dopravy.
Pokud chce stát naplnit cíle definované v dopravní politice země, je nucen na to uvolnit
dotační prostředky, protože tržby železnice z komerční činnosti nepokrývají ani náklady
na provoz. Za přímé dotace považujeme toky veřejných financí přímo ve prospěch ČD
či SŽDC. Skládají se ze tří typů, a to dotací na investice, provoz a úhradu ztrát z osobní
dopravy.
Investiční dotace
Investiční dotace tvoří takřka polovinu celkových přímých dotací do drah. Po
transformaci ČD na sklonku roku 2002 většina investičních dotací směřuje do SŽDC.
Jsou určeny na infrastrukturní stavby, tedy modernizaci traťových úseků a železničních
uzlů. Poskytovatelem těchto peněz je z převážné většiny Státní fond dopravní
infrastruktury, dále Ministerstvo dopravy ČR, Evropská investiční banka a fondy EU.
ČD v současnosti získávají dotace především na modernizaci nádražních budov. V grafu
je vidět patrný nárůst dotační sumy v roce 2002 oproti roku předešlému. V letech 20022004 došlo k mírnému zvýšení investic. V následujícím roce dotace na infrastrukturu
převýšily 14 mld. Kč.

mil. Kč

Graf 6.4 Investiční dotace do drah
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Výroční zprávy SŽDC s. o. 2003-2005
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Tabulka 6.12 Investiční dotace (v mil. Kč)
2005

2004

2003

2002

2001

2000

444

1 150

1 053

10 784

5 822

6 195

SŽDC

13 833

10 581

9 630

CELKEM

14 277

11 731

10 683

10 784

5 822

6 195

ČD

Zdroj: Výroční zprávy ČD 2000-2005, údaje 2000-2002 za ČD s. o., údaje 2003 –2005 za ČD a. s.,
Výroční zprávy SŽDC s. o. 2003-2005

Největší investiční akcí je modernizace koridorových tratí, která také způsobila silné
zadlužení SŽDC. Vezmeme-li v úvahu celkové komerční tržby generované železniční
dopravou za rok, pak je efektivnost i návratnost těchto investic velmi diskutabilní i ve
velmi dlouhém časovém horizontu. Plánované výstavby dalších železničních koridorů
s obdobnými finančními náklady pak již vzbuzují otázky ohledně racionality celého
záměru.
Provozní dotace
Další součástí přímých dotací jsou dotační zdroje na provoz železniční sítě. Jedná se o
finance na opravy a údržbu železniční infrastruktury a kolejových vozidel a ostatní
provozní dotace. Vývoj státních příspěvků na provoz drah je ovlivněn změnou metodiky
započítávání těchto subvencí, kdy do roku 2002 byla poměrná část provozních dotací
nedílnou součástí státních náhrad na osobní dopravu v režii ČD. Proto nelze z níže
uvedené tabulky vyvozovat závěr, že v roce 2003 došlo oproti roku 2002
k zdvojnásobení dotací na provoz železniční dopravy v ČR. Ty jsou vypočteny jako
neinvestiční dotace SŽDC a účelové dotace do nákladní dopravy ČD. V období 20002002 se jedná pouze o účelové dotace do nákladní dopravy ČD. Poskytovatelé subvencí
jsou především SFDI a MD.
Tabulka 6.13 Provozní dotace (v mil. Kč)
2005

2004

2003

5 400

5 400

5 400

Ostatní provozní dotace

703

984

Celkem provozní dotace

6 103

6 384

Dotace na opravy a údržbu

2002

2001

2000

1 420

3 213

3 071

825

6 820

3 213

3 071

825

Zdroj: Výroční zprávy SŽDC s. o. 2003-2005, Výroční zprávy ČD 2000-2005, údaje 2000-2002 za ČD s.
o., údaje 2003 –2004 za ČD a. s.

Dotace na úhradu ztráty z osobní dopravy ČD
Výkony osobní železniční dopravy v českých zemích klesají již od 60. let dvacátého
století. Příčinou je především silný nástup osobní silniční dopravy, který má za
podmínek rozvinuté silniční sítě a dostatečné vybavenosti motorovými vozidly značné
konkurenční výhody oproti železniční dopravě. Dlouhodobý strukturální pokles
železniční dopravy akceleroval v posledních letech. Počet cestujících na železnicích
stagnuje, tržby nepatrně rostou, avšak v reálném vyjádření došlo ve sledovaném období
k mírnému poklesu tržeb z osobní dopravy ČD.
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Tabulka 6.14 Osobní doprava Českých drah
Jednotka

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Přeprava osob
mil. osob 178,21
178,82
171,98
174,98
188,28
182,55
Tržby z osobní dopravy
mil. Kč
5 438
5 301
5 051
5 176
5 039
4 869
Přepravní výkon
mil. oskm 6 631
6 533
6 483
6 562
7 262
7 266
Zdroj: Výroční zprávy ČD 2000-2005, údaje 2000-2002 za ČD s. o., údaje 2003-2005 za ČD a. s.

Přepravní výkony vyjádřené v oskm zaznamenaly ve sledovaném období na českých
železnicích sestupný trend. I když tedy výkony osobní železniční dopravy v období
2000-2004 klesaly a v roce 2005 zaznamenaly nepatrný růst, dotace na osobní dopravu
v režii ČD do roku 2002 zaznamenávaly poměrně dynamický růst a mezi léty 2003
a 2005 stagnovaly. 101 Poskytovatelé těchto prostředků jsou krajské úřady a Ministerstvo
dopravy ČR, jenž jsou subjekty vystupující v pozici objednatelů dopravní obslužnosti
příslušného území, kdy krajské úřady přispívají na provoz osobních a spěšných vlaků
a Ministerstvo hradí část nákladů určených na provoz rychlíkových a expresních spojů.
Tabulka 6.15 Dotace na úhradu ztráty z osobní dopravy ČD (v mil. Kč)
2005

2004

2003

2002

2001

2000

Dotace do osobní dopravy v běžných cenách.
7 335
7 178
7 243
9 683
9 273
7 541
102
Dotace do osobní dopravy ve stálých cenách
4 584
4 573
4 747
6 353
6 196
5 287
Zdroj: Výroční zprávy ČD 2000-2005, údaje 2000-2002 za ČD s. o., údaje 2003-2005 za ČD a. s.

Tržby i dotace v osobní dopravě vykazují rostoucí trend od roku 1993 do roku 2002.
Poté se tržby zvyšují velmi pomalu a dotace, po poklesu v roce 2003, v následujících
letech stagnují. V realitě neexistuje nepřímá závislost mezi výší tržeb ČD a dotací na
osobní dopravu, to znamená, že nárůst tržeb by byl kompenzován poklesem dotací.
Dokonce lze vysledovat opačný jev, kdy růst tržeb ČD, způsobený růstem přepravených
cestujících, vede ke zvyšování dotací do osobní dopravy. Tuto skutečnost je vhodné si
uvědomit při interpretaci trendů v přepravě osob na železnici. Vzhledem k principu
výpočtu prokazatelné ztráty 103 může být tento vztah mezi tržbami a dotacemi vysvětlen
dvěma způsoby. Buď stagnuje nebo klesá počet cestujících ve spojích, které jsou
zahrnuty v objednávce Ministerstva dopravy a krajských úřadů, nebo dochází k nárůstu
úhrady prokazatelné ztráty vykázané ČD v důsledku růstu nákladů. Ani jedna
z analyzovaných příčin kladné korelace tržeb a dotací do osobní dopravy v režii ČD
není pro celkový vývoj železniční dopravy příliš potěšující. V prvním případě to
znamená, že nabídka přepravních služeb ve veřejném zájmu nereflektuje poptávku
cestujících. V případě druhém by objednatelé veřejné drážní dopravy měly s nárůstem
dotační sumy určené ČD na vlaky typu Os, Sp, R, příp. Ex požadovat po dopravci také
vyšší kvalitu přepravních služeb, neboť samotný dopravce není zainteresován na
zvýšení kvality a tím udržení nebo dokonce zvýšení počtu přepravených cestujících
v jiných spojích než typu IC, EC a SC. Kvalita přepravních služeb nabízených ČD se
však v rychlíkové a regionální dopravě příliš nemění.

101

Pokles dotací v roce 2003 oproti roku předešlému je způsoben změnou metodiky ČD při kalkulaci
dotací na úhradu ztráty z osobní dopravy, kdy do roku 2002 byl součástí těchto dotací i státní příspěvek
na opravy a údržbu, viz. provozní dotace.
102
Stálé ceny roku 1995. Platí pro všechny reálně vyjádřené dotace a tržby.
103
Ministerstvo dopravy a krajské úřady vyrovnávají dopravci (ČD a ostatní dopravní společnosti) rozdíl
mezi ekonomicko oprávněnými náklady spolu s přiměřeným ziskem a tržbami vytvořenými v přepravě
osob v závazku veřejné služby.
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Graf 6.5 Vývoj dotací a tržeb do osobní dopravy provozované Českými drahami
12 000

mil. Kč

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

rok
Dotace do osobní dopravy v b.c.

Tržby z osobní dopravy

Zdroj:Výroční zprávy ČD 1993-2005, údaje 2000-2002 za ČD s. o.

6.7.3 Nepřímé dotace
I přes vysoké přímé dotace není cash-flow SŽDC a ČD vyrovnané a na zaplacení všech
závazků tržby a přímé dotace nedostačují. Proto dochází k růstu jejich závazků, které
stát garantuje a posléze je nucen je uhradit ze státní pokladny. Na SŽDC byly se
vznikem ČD a. s. převedeny veškeré závazky a úvěry ČD s. o., tudíž i závazky ČD
původně nezaručené státem. Stát tedy musí v případě nesolventnosti SŽDC uhradit
veškeré závazky této organizace. Jedná se především o úhradu úvěrů určených na
revitalizaci vozů a modernizaci I. a II. tranzitního železničního koridoru. Stát je tak
každoročně nucen zaplatit za ČD a SŽDC splátky úvěrů a úroků vůči nestátním
subjektům, u kterých jsou tyto organizace zadluženy, protože ty toho nejsou z vlastních
zdrojů schopny . Jaké závazky je a bude stát nucen za dráhy zaplatit? Jedná se
především o úvěry na I. a II. koridoru, rekonstrukce železničních uzlů a elektrifikaci
tratí v případě SŽDC. Dále se stát zaručil za ČD v roce 2004 při nákupu nových
kolejových vozidel a ručí za řadu dalších úvěrů a závazků z obchodního styku obou
společností. Tento typ splácení dluhů SŽDC a ČD státem nazýváme nepřímá dotace,
protože se de facto jedná o dotace SŽDC a ČD, ale platba probíhá mimo ně přímo od
státu jejich věřitelům.
Tabulka 6.16 Nepřímé dotace (v mil. Kč)
2004

2005

2000-2005

Úhrada úvěrů ČD státem z. 77/2002 Sb.

4 468

394

10 110

Úhrada dle státní záruky za úroky z úvěrů

1 369

1251

6 602

Úhrada dle státní záruky za jistiny z úvěrů

3 085

1614

9 335

Nepřímé dotace celkem

8 923

3 259

26 048

Zdroj: Výroční zprávy SŽDC s. o. 2003-2005,Výroční zprávy ČD 2000-2005, údaje 2000-2002 za ČD s.
o., údaje 2003 –2004 za ČD a. s., Státní závěrečný účet 2003, 2004, 2005

Protože stát uhrazuje závazky za SŽDC a ČD vůči třetím osobám, nastává pak situace,
že SŽDC a ČD namísto třetím osobám dluží státu. Ovšem tato skutečnost reálně mnoho
neznamená. SŽDC a ČD nejsou schopny své závazky uhradit ze svých zdrojů. Dochází
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tak k tomu, že závazky vůči třetím osobám proplácí stát a závazky SŽDC a ČD vůči
státu nejsou spláceny a často ani úročeny. Dluhy SŽDC a ČD vůči státu jsou pak
v tichosti odmazávány, jako v roce 2005, kdy bylo SŽDC odpuštěno škrtnutím pera přes
14 mld. Kč dluhů 104.
6.7.4 Dotace celkem
Celkové dotace vypočítáme jako součet celkových přímých a nepřímých dotací, tedy veškeré toky
z veřejných zdrojů do drah v ČR. Následující tabulka a graf zachycují jejich vývoj.
Tabulka 6.17 Dotace celkem 2000-2005; mil. Kč.
2005
2004
Investiční dotace
14 277 11 731
Provozní dotace
6 103
6 384
Dotace na OD
7 335
7 178
Nepřímá dotace
3 259
8 923
CELKEM
30 974 34 216
Zdroj: vlastní výpočty z předchozích tabulek

2003
10 683
6 820
7 243
8 397
33 143

2002
10 784
3 213
9 683
2 958
26 638

2001
5 822
3 071
9 273
648
18 814

2000
6 195
825
7 541
1 864
16 425

CELKEM
59 492
26 416
48 253
26 049
160 210

Graf 6.6 Vývoj celkových dotací do drah
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Zdroj: Výroční zprávy SŽDC s. o. 2003-2005, Výroční zprávy ČD 2000-2005, údaje 2000-2002 za ČD s.
o., údaje 2003-2005 za ČD a .s., Státní závěrečný účet 2003–2005

Do železnice tedy v současnosti plynou dotace ve výši přesahující 30 mld. Kč.
Nejvyšších hodnot dosáhly dotace v roce 2004, kdy do ČD a SŽDC z veřejných zdrojů
přišlo přes 34 mld. Kč. Srovnejme tedy tuto sumu s výdaji na vysoké školy, armádu,
zemědělství a politiku zaměstnanosti. Subvence pro zemědělce byly v roce 2004
o 4 mld. Kč nižší než do drah, o 12 mld. Kč menší byly dotace na vysoké školství, méně
104

„V roce 2005 byla na základu Rozhodnuti ministerstva dopravy ze dne 23. 12. 2005 v souladu s
usnesením vlády ČR č. 1318 z 30. listopadu 2001 a č. 908 z roku 2003 část těchto závazků započtena
s pohledávkou za Českou republikou vzniklou ze smluv o závazku z veřejné služby v drážní dopravě k
zabezpečení dopravních potřeb státu v roce 2001 a 2002 ve výši 6 350 mld. Kč. Dále v tomto roce byly
dlouhodobé závazky sníženy o 8 mld. Kč na základu Smlouvy o prominuti závazků v souladu s usneseni
vlády ČR č. 1553 z roku 2005“ (Výroční zpráva SŽDC 2005, s. 56).
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než poloviční byly výdaje na státní politiku zaměstnanosti. Pouze veřejné prostředky
určené na armádu převyšovaly dotace do drah o 8 mld. Kč.
Tabulka 6.18 Alternativní užití dotací (v mil. Kč)
2004
ŽELEZNICE-přímá dotace
ŽELEZNICE-nepřímá dotace
ŽELEZNICE-celkem
POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

25 293
8 923
34 216
15 133

VYSOKÉ ŠKOLY

22 243

ARMÁDA

42 535

ZEMĚDĚLSTVÍ

30 332

Zdroj: Výroční zprávy SŽDC s. o. 2003-2004, Výroční zprávy ČD 2000-2004, údaje 2000-2002 za ČD s.
o., údaje 2003 –2004 za ČD a. s., Státní závěrečný účet 2003 a 2004, příslušné rozpočtové kapitoly
Státního rozpočtu ČR na rok 2004

6.7.5 Rovnovážná dotace
Jaká by tedy měla být celková výše celkových dotací do drah, aby se již SŽDC a ČD
více nezadlužovaly a nebraly si další závazky? Pokud sledujeme vývoj úvěrů a závazků
ČD a SŽDC v letech 2003 a 2004, zjistíme, že ani přímá dotace 25,293 mld. Kč plus
nepřímá dotace 8,923 mld. Kč, dohromady 34,216 mld. Kč, neumožňuje udržovat
vyrovnané hospodaření železniční dopravy vůči nestátním subjektům. 105 Aby
nedocházelo k nárůstu zadlužení hlavních aktérů drážní dopravy vůči nestátním
subjektům, musely by být přímé a nepřímé dotace v roce 2004 vyšší o takřka 1,5 mld.
Kč. Ještě větší dotace by umožnila snížení dluhů, nižší dotace by je zvyšovala. Toto
tvrzení plyne z výpočtu založeném na vývoji závazků ČD a SŽDC očištěných o závazky
vůči státu 106. K 31. 12. 2003 činily tyto závazky 45,323 mld. Kč, o rok později narostly
na 46,749 mld. Kč. V roce 2005 došlo k poklesu závazků vůči státu z důvodu oddlužení,
avšak závazky vůči nestátním subjektům vzrostly na 48,886 mld. Kč. V roce 2005 by
tedy bylo potřeba navýšit celkovou dotační sumu o min. 2,1 mld. Kč, aby nedocházelo k
dalšímu zadlužování SŽDC a ČD. Toto plíživé zadlužování drážní dopravy představuje
vážné riziko pro veřejné rozpočty.
Na závěr si kvantifikujeme celkové příjmy a výdaje železniční dopravy v roce 2004.
Podíl tržeb 107 na celkových příjmech činil přibližně 37 %. Stejně vysoké byly i celkové
přímé dotace. Zbytek tvořily nepřímé dotace a růst cizích zdrojů. Obě tyto položky
představovaly 13 % celkových příjmů. Výdaje tvořily z 1/3 osobní náklady. Investiční
výdaje se podílely na celkových výdajích železniční dopravy z 1/4, provozní náklady
21 % a splátky úvěrů a úroků 16 %. Osobní náklady obnášely mzdy a odvody
sociálního a zdravotního zabezpečení za 74 353 zaměstnanců. 108 Investiční výdaje
představovaly prostředky na pořízení majetku především při modernizaci koridorových
tratí. Provozní náklady obsahovaly spotřebovaný materiál a další běžné provozní
náklady.
105

tzn. stagnuje objem cizích zdrojů vůči nestátním subjektům.
Představují závazky za realizaci státních záruk za ČD a SŽDC, stát za oba subjekty zaplatí závazky
z obchodního styku a o to, o co se sníží tyto závazky, se navýší závazky vůči státu.
107
Tržby očištěny o platby mezi ČD a SŽDC.
108
Průměrný evidenční stav zaměstnanců ČD a SŽDC za rok 2004.
106
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Tabulka 6.19 Celkové příjmy a výdaje železniční dopravy v roce 2004 109 (v mil.
Kč)
Příjmy ŽD 2004
Tržby nákladní
Tržby osobní
Tržby ostatní
Investiční dotace
Dotace ztrát OD
Provozní dotace
Růst cizích zdrojů
Úhrada úvěrů a úroků státem

68 525
17 679
5 301
2 155
11 731
7 178
6 384
9 174
8 923

x
x
x
x
x
x
x
x

Výdaje ŽD 2004
Osobní náklady
Provozní náklady
Investiční náklady
Splátky úvěrů a úroků
Ostatní

68 525
23 706
14 377
17 495
10 941
2 006

Zdroj: Výroční zpráva SŽDC 2004,Výroční zpráva ČD 2004, Státní závěrečný účet 2004

Z analýzy finančního hospodaření hlavních subjektů železniční dopravy v ČR vyplývá,
že osobní železniční doprava je kriticky závislá na dotacích z veřejných zdrojů. Je bez
nich nemyslitelná nejenom investiční činnost, ale i provozní operace hlavního
železničního přepravce. I přesto, že v roce 2004 činily celkové dotace přes 34 mld. Kč,
nestačí tato suma k tomu, aby nedocházelo k dalšímu zadlužování ČD a SŽDC. Cesta
ke snížení nebo alespoň udržení dotací na současné úrovni vede přes bolestné, politicky
nepopulární kroky směřující k transformaci drah do firmy fungující na tržních
principech, vystavené konkurenci soukromých železničních dopravců. Stát resp. kraj
poskytuje v současné době dotace ČD dle prokazatelné ztráty z osobní dopravy. Čím
nižší tržby ČD dosáhnou, tím hlubší budou mít ztrátu z osobní dopravy a dostanou vyšší
dotaci z veřejných rozpočtů. Tento princip nevytváří tlak na zlepšování hospodaření
ČD. Jedním z možných řešení je poskytování dotací s ohledem na přepravní výkon, kdy
výše příspěvků z veřejných zdrojů do osobní dopravy odpovídá přepravnímu výkonu
vyjádřeném v osobokilometrech. Transformace drah se také neobejde bez rapidního
snižování počtu zaměstnanců a uzavírání málo vytížených tratí. Majitelem ČD i SŽDC
je stát. Dokud Ministerstvo dopravy ČR a ostatní věcně příslušné orgány státní správy
nestanoví jasně definované cíle dopravní politiky a především je prostřednictvím svých
vlastnických práv v subjektech působících v železniční dopravě nebudou důsledně
uplatňovat, na neutěšeném stavu železniční dopravy se nic nezmění. Pozice drah na
dopravním trhu je velmi vratká a bez potřebných kroků mohou dráhy v budoucnosti
zůstat pouhou nostalgickou vzpomínkou.
Zarážející je především skutečnost, že na české železnici dochází k mohutným
investičním výdajům za situace, kdy tržby ŽD nejsou schopny pokrýt ani provozní
náklady, natož vytvořit zdroje na investice. Investice jsou tak částečně hrazeny
dotacemi, částečně jsou financovány úvěry, jejíž splácení bude opět plně zatěžovat
veřejné rozpočty. Chybí také jakákoliv analýza účelnosti provozních nákladů ve firmě,
která má nejvíce zaměstnanců v národním hospodářství. Na druhé straně těžko ze
současné situace vinit pouze železniční subjekty. Jestliže je stát ochoten dotovat provoz,
investice i ztráty osobní dopravy bez transparentních zadávacích kritérií i následné
kontroly (NKÚ 2006), není se pak co divit, že subjekty na železnici dané situace
109

Předběžné údaje pro rok 2005: příjmy ŽD: 59.828; tržby nákladní:16.479; tržby osobní: 5.438; tržby
ostatní: 1.705; investiční dotace: 14.277; dotace OD: 7.335; provozní dotace: 6.103; růst cizích zdrojů:
5.232; úhrada úvěrů a úroků státem: 3.259. Výdaje ŽD: 59.828; osobní náklady: 22 485; provozní
náklady:14.471; investiční náklady: 19.279; splátky úvěrů a úroků: 6.634; ostatní: -2.771. (Výroční
zpráva SŽDC 2005,Výroční zpráva ČD 2005, Státní závěrečný účet 2005).
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využívají ke svému prospěchu. Je pravděpodobné, že železnice bude dotována i nadále a
je možné, že k tomu existuje i ochota daňových poplatníků. Je možné, že řada z nich je
ochotna daňově přispívat na provoz železnice, aby „vláčky“ nevymizely. Ovšem těžko
budou chtít přispívat na neefektivní hospodaření a rozmařilé investice. Nebezpečným
jevem je také silné zadlužování v situaci vysokých státních dotací. Vysoké investice na
železnici jsou utápěny ve výstavbě koridorových tratí, místo aby sloužily k posílení
orientace na zákazníka, nákupu nových vozů, využití marketingu, apod. V budoucnosti
pak hrozí, že vysoké zadlužení generované investicemi na železnici povede k daleko
bolestivějším reformám, než by byly nutné v prostředí mohutných státních dotací.
Situace, kdy provozování železniční dopravy je financováno ze 2/3 z veřejných zdrojů,
samozřejmě vzbuzuje řadu otázek. Jsou opravdu nutné? Jak dochází k systému, kdy bez
řádné veřejné debaty dochází k výrazným dotacím do železniční dopravy? Jsou schopni
si ji vynutit? Narozdíl od obecně tradovaných představ jsou železnice velmi mocné.
Podle teorie zájmových skupin je železnice optimálním případem, kdy dochází k jejich
účinnému působení. Je centralizovaná a akceschopná, vedena společným cílem a
výkonnou strukturou, která umožňuje účinné a výkonné hájení zájmů lidí, skupin a
firem. Ekonomie pracuje s pojmem náklady příležitostí, což je pojem, který vyjadřuje
skutečnost, že každé použití veřejných financí má své alternativní užití a že každá
investice do železnice pak znamená nerealizovanou investici v jiné části ekonomiky.
Tudíž jak na trhu, tak ve veřejných financích dochází k neustálé soutěži o omezené
zdroje. V této soutěži byly a jsou železniční společnosti mimořádně úspěšné.
V devatenáctém století dominovaly na trhu, v současnosti dominují ve veřejných
financích.

6.8. Železniční doprava v mezinárodním srovnání
Pro ocenění provedené finanční analýzy a objemu dotací do železniční dopravy je
účelné zasadit provedenou analýzu do širšího kontextu. Proto jsme v rámci této kapitoly
provedli mezinárodní srovnání výkonnosti, dotací a finančních ukazatelů vybraných
evropských železnic. Pro mezinárodní srovnání existují určitá omezení. V jednotlivých
zemích nejsou stejné podmínky, např. stupeň regulace odvětví, ekonomická síla země
apod. Je proto nutné interpretovat výkonové indikátory s ohledem na podmínky dané
země.
6.8.1 Základní analýza
Tržní indikátory ukazují, že nákladní železniční doprava v ČR je v porovnání s Evropou
poměrně rentabilní a efektivní. Výnosy z nákladní dopravy přepočtené na tkm jsou
vyšší, než považuje Světová banka za optimální. I vytíženost nákladních vlaků v ČR je
vysoká a výrazně převyšuje nejlepšího evropského železničního dopravce. 110 Osobní
doprava si dle tržních indikátorů nevede špatně. Tržby na oskm dosahují takřka nejvyšší
hodnoty v Evropě. Přesnost vlaků je také v rámci požadovaného rozmezí, avšak v čem
ČD zaostávají výrazně za Evropou je průměrná rychlost. Průměrná rychlost na českých
železnicích nedosahuje ani poloviny hodnoty, kterou považuje Světová banka za
optimální. Tento negativní jev je samozřejmě zapříčiněn zanedbanou infrastrukturou a

110

ČD vykazuje průměrné vytížení vlaku při přepravě zboží včetně hmotnosti vagónů. Nepodařilo se nám
zjistit, zda Světová banka nevykazuje průměrnou hmotnost zboží na vlak bez hmotnosti vagónů.
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zastaralým vozovým parkem. Železniční doprava patří k nejbezpečnějším druhům
dopravy, což potvrzuje pouze 265 nehod.
Tabulka 6.20 Indikátory stavu ČD za rok 2005 a evropských železnic
Jednotka

ČD

Nejlepší

Dosažitelné

Tržní
Výnosy z os. dopravy/oskm
USD
0,035
0,036
0,04
Výnosy z nákl. dopravy/tkm
USD
0,046
0,019
0,03
Prům. rychlost vlaků-údaj za 2003
km/h
38,6
*
60-90
Mírně zpožděné vlaky (10-15 min)
%
91,7
96
90-95
Počet cestujících na vlak
58,6
197,5
*
Počet tun na vlak
951
604,1
*
Provozní
Oskm na zaměstnance
tis.oskm/zam.
101,7
*
*
Tuno km na zaměstnance
tis.tkm/zam.
232,2
11 000
>750
Osobní vlkm na zaměstnance
vlkm/zam.
1 734,7
*
*
Nákladní vlkm na zaměstnance
vlkm/zam.
501,2
*
*
Celkové vlkm na zaměstnance
vlkm/zam.
2 235,9
4 434,8
*
Počet vlak.nehod
265
Finanční
Pokrytí nákladů
Krytí nákladů celkovými výnosy
%
102,6
*
>100
Krytí nákladů typickými výnosy
%
*
*
>80
Náklady na zaměstnance
Kč
714 630
*
*
Náklady na jednotku kapitálu
Kč
1,25
*
*
Prům. náklady na oskm
Kč
7,03
*
*
Prům. náklady na tuno km
Kč
3,08
*
*
Prům. náklady na vlkm
Kč
319,62
*
*
Výnosy/náklady
Kč
0,97
*
*
Přímé dotace
mil. Kč
8 028
*
*
Zdroj: WBI + BIE (1995), Výroční zpráva ČD za 2004, vlastní výpočty
Pozn.: Nejlepší-nejvyšší dosažené kritérium v EU (15), Dosažitelné – -odhadnuté nejvhodnější hodnoty
indikátorů, reálné indikátory naměřené nebo spočítané se mohou v různých zemích lišit. Kurz USD
průměrný za 2005 23,947 Kč = 1USD, Průměrná rychlost komerční (úseková)

O co pozitivnější byly tržní indikátory, o to horší výsledek zaznamenaly ČD
u produktivity svých zaměstnanců. Tomuto problému se věnujeme v jiné části práce,
proto jen stručně. ČD nedosahují ani třetinové produktivity v nákladní dopravě oproti
dosažitelné produktivitě dle Světové banky. To samé platí pro ukazatel vlkm na
zaměstnance, který má s ohledem na skutečnost, že ČD jsou integrovanou železniční
společností, větší vypovídací schopnost. U finančních ukazatelů nám bohužel chybí
mezinárodní srovnání, přesto je jejich analýza účelná. Indikátor krytí nákladů celkovými
výnosy ČD takřka splňují. Nejzajímavější se jeví ukazatele věnované průměrným
nákladům v osobní a nákladní dopravě. Jeden oskm vyjde ČD na 7 Kč, což jednoznačně
dokládá, že cena jízdenek nekryje náklady a vybrané dopravní služby musí být
dotovány. Přeprava jedné tuny zboží je o více než polovinu levnější oproti přepravě
osob. Náklady na provoz vlaku činí 320 Kč na km.
Abychom mohli srovnávat evropské železniční společnosti podle vybraných finančních
a výkonových ukazatelů, je třeba se seznámit alespoň se základním institucionálním
postavením drah ve vybraných evropských zemích.
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Tabulka 6.21 Základní srovnání železničních společností
Provoz

Provoz

Infrastruktura

Infrastruktura

Infrastruktura

os. dopravy

nákl. dopravy

údržba a obnova

řízení provozu

přiděl. dopravní
cesty

ČD

ČD

ČD/SŽDC

ČD

ČD/SŽDC

Slovensko

ŽSSK

ŽSSK Cargo

ŽSR

ŽSR

ŽSR

Švýcarsko

SBB

SBB

SBB

SBB

Swiss Train
Path

Španělsko

RENFE

RENFE

RENFE

ADIF

ADIF

Rakousko

OEBB

OEBB

OEBB

OEBB

OEBB

Finsko

VR

VR

Slovinsko

SŽ

SŽ

SŽ

SŽ

SŽ

Německo

DB

DB

DB

DB

DB

Dánsko

DSB

Railion Danmark
AS

BaneDanmark

BaneDanmark

BaneDanmark

Švédsko

SJ

Green Cargo

Banverket

Banverket

Francie

SNCF

SNCF

RFF/SNCF

SNCF

Česko

VR/Ratahalintoke
Ratahalintokesk
Ratahalintokeskus
skus
us

RFF

Zdroj: Výroční zprávy a webové stránky jednotlivých společností, URL:
http://www.railneteurope.com/cont/country.aspx

Vybrané železniční společnosti rozdělíme pomocí následujících parametrů: provozování
dopravy, správa infrastruktury, řízení provozu, dopravní cesta. Všechny dotčené drážní
společnosti jsou ve vlastnictví státu. Na základě tabulky můžeme rozlišit plně
integrované železniční společnosti (mezi něž patří SBB, ÖBB, Slovinské železnice
(SŽ), DB a fakticky i ČD a SNCF) a diverzifikované na principu živé dopravní cesty (k
nimž patří železnice na Slovensku, v Dánsku, Finsku a Španělsku). Princip živé
dopravní cesty, tedy skutečnosti, že nikoli národní dopravce, ale nezávislá organizace
přiděluje kapacitu dopravní cesty konkurenčním železničním přepravcům a řídí provoz
na síti, je propagován EU i většinou ekonomů. Ti většinou argumentují efektivnějším
hospodařením národních železničních dopravců, neboť národní integrovaní železniční
dopravci mají velký prostor pro optimalizace prokazatelných nákladů především skrz
velmi vysoké a obtížně rozpočitatelné režie. Úkolem této části práce není verifikace
nebo vyvrácení této argumentace, avšak při interpretaci poměrových ukazatelů v
následujícím textu bude ke stavu integrace železniční dopravy v jednotlivých zemích
přihlíženo.
6.8.2 Výkony
Nyní se budeme zabývat přepravním výkonem osob přepočteným na jeden km tratě. ČD
vykázaly v roce 2004 dopravní výkon na km tratě ve výši 690 tis. oskm/km.
V porovnání s ostatními národními evropskými železničními dopravci toto číslo
představuje nejhorší výsledek. Přepravní výkon závisí na poptávce cestujících po
transportních službách a konkurenci ostatních druhů dopravy v dané zemi. Dle tohoto
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ukazatele vykazují největší relativní přepravní výkon francouzské dráhy, následované
německými a rakouskými.
Tabulka 6.22 Výkony osobní dopravy mezinárodní srovnání za rok 2004 111
Jednotka

ČD

Přepravní výkon
1000 mil. oskm 6,53
Délka tratí
km
9 511
Počet zaměstnanců
osob
73 825
Přepravní výkon vzhledem k délce tratí
mil. oskm/km
0,69
Přepravní výkon vzhledem k počtu zaměstnanců tis. oskm/zam. 88,49
Zdroj: vlastní výpočty, Výroční zprávy za rok 2004 ČD, ÖBB, DB, SNCF
* i lodní doprava v režii ÖBB

DB

ÖBB*

SNCF

70,26
34 718
225 512
2,02
311,56

8,3
5 675
47 895
1,46
172,44

74,35
29 918
229 877
2,49
323,43

Přepravní výkon přepočtený na jednoho zaměstnance nám ukazuje produktivitu
pracovníků vybraných společností. Dle tohoto ukazatele je produktivita zaměstnanců
ČD velmi nízká. Jedná se o zajímavé srovnání, je však potřeba si uvědomit, že tento
ukazatel se liší dle podílu osobní a nákladní dopravy na celkové dopravě ve vybraných
společnostech, neboť nákladní doprava je pracovně náročnější než osobní. Mezi největší
evropské nákladní železniční společnosti patří právě SNCF, DB a ČD.
Nejproduktivnější pracovníky má SNCF, jeden zaměstnanec vykoná za rok přepravu ve
výši 323 tis. oskm. SNCF jsou těsně následovány DB, které vykazují přepravní výkon
311 tis. oskm na zaměstnance. I Rakouské spolkové dráhy mají stále dvojnásobně
produktivnější zaměstnance než ČD.
Tabulka 6.23 Výkony nákladní dopravy mezinárodní srovnání za rok 2004

Přepravní výkon
Délka tratí
Počet zaměstnanců

Jednotka

ČD

DB

ÖBB*

SNCF

Green
Cargo#

mil. tkm

15 566

83 982

19 027

45 120

13 120

km

9 511

34 718

5 675

29 918

10 799

osob

73 825

225 512

47 895

229 877

3 150

Přepravní výkon vzhledem k délce
mil. tkm/km
1,64
2,42
3,35
1,51
1,21
tratí
Přepravní výkon vzhledem k počtu
tis. tkm/zam.
211
372
397
196
4 165
zaměstnanců
Zdroj: vlastní výpočty, Výroční zprávy za rok 2004 ČD, Green Cargo, DB, SNCF, ÖBB, *ÖBB i
autobusová. doprava, #délka tratí za rok 2002, ČD přepravní výkon v čtkm

Přepravní výkon nákladní dopravy jsme si přepočetli na jeden km tratě. Tento ukazatel
mají nejvyšší Rakouské spolkové dráhy. Především v Rakousku je hlavní část nákladní
dopravy tvořena transitem.V Německu a Francii poskytují železniční společnosti
veškeré logistické služby včetně kamionové dopravy 112. SNCF vykazuje nižší přepravní
výkon vzhledem k délce tratě než ČD. Nejnižší přepravní výkon na km tratě
zaznamenala švédská nákladní společnost Green Cargo AB, neboť musí čelit nejtvrdší
konkurenci ostatních železničních dopravců na švédském dopravním trhu.

111

ČD – České dráhy, ÖBB – Rakouské dráhy, DB – Německé dráhy, SNCF – Francouzské dráhy, ŽSSK
– Slovenské dráhy, SJ – Švédské osobní dráhy.
112
Platí především pro DB AG, které koupily na počátku 21. století logistickou firmu Stinnes.
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Přepravní výkon přepočtený na jednoho zaměstnance vypovídá o produktivitě
pracovníků. Green Cargo vykázalo nejvyšší produktivitu, ale je si třeba uvědomit, že
tato společnost se zabývá pouze nákladní dopravou. Ostatní dopravní společnosti (ČD,
DB, SNCF, ÖBB) zajišťují i osobní dopravu a řídí provoz na síti. Proto se zaměříme na
komparační analýzu těchto společností. Nejproduktivnější zaměstnance mají Rakouské
spolkové dráhy, takřka dvojnásobně oproti ČD. Pracovníci DB také vytvořili za rok
2004 výrazně vyšší přepravní výkon, částečně bychom však tuto skutečnost přisuzovali
šíři poskytovaných přepravních služeb německými drahami. 113 Produktivita
zaměstnanců SNCF je poměrně nízká. Druhý největší nákladní železniční dopravce
v Evropě má v porovnání s ČD mírně nižší produktivitu pracovníků.
V následující tabulce si zanalyzujeme a porovnáme finanční stav šesti železničních
společností. Kromě ČD jsme vybrali také Německé spolkové dráhy (DB) a Francouzské
dráhy (SNCF), protože všechny tři společnosti patří k velkým nákladním dopravcům
a jedná se o integrované železniční společnosti. Integrovanou železniční společností
jsou i Rakouské spolkové dráhy (ÖBB), které jsou vhodné z hlediska historického
vývoje drah pro srovnání s ČD. Dále se seznámíme s finanční situací Slovenských drah
(ŽSSK) a Švédských osobních drah (SJ AB). Železnice na Slovensku a ve Švédsku jsou
provozovány na principu „živé dopravní cesty“. Navíc SJ zajišťuje pouze osobní
dopravu. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při interpretaci finančních poměrových
ukazatelů, protože nejztrátovější částí železničního odvětví je osobní doprava.
Tabulka 6.24 Finanční ukazatele vybraných železničních společností za rok 2004
ČD

DB

ÖBB

SNCF

SJ*

ŽSSK*

Rentabilita (v %)
Rentabilita vlastního jmění
-1,65
5,30
-0,84
10,03
-7,63
-14,95
Rentabilita tržeb
-1,69
1,17
-0,98
1,46
-1,73
-14,42
Rentabilita provozní činnosti
-1,78
4,44
0,66
2,93
2,99
-9,48
Rentabilita aktiv (ROA)
-1,31
0,60
-0,14
0,92
-1,44
-7,84
Likvidita
Dynamické krytí dluhů
0,12
0,08
*
0,04
0,03
0,14
Peněžní likvidita (Quick ratio)
0,44
0,08
0,38
0,16
0,02
0,03
Pohotová likvidita
1,01
*
*
*
*
0,57
Běžná likvidita (Acid test)
1,13
*
*
*
*
0,60
Struktura financování
Cizí zdroje/Vlastní jmění1
0,26
7,50
4,81
9,92
4,29
0,91
Krytí stálých aktiv
0,97
0,13
0,18
0,12
0,23
0,71
1
Doba obratu závazků (dny)
84,55
383,63
578,86
175,11
92,58
238,05
Vlastní financování
0,79
0,11
0,17
0,09
0,19
0,52
Struktura majetku
Krytí stálých aktiv
1,03
7,86
5,42
8,36
4,30
1,41
Obrátka aktiv
0,78
0,52
0,14
0,63
0,83
0,54
Doba obratu pohledávek (dny)1
45,74
48,45
144,87
77,38
46,54
158,11
Doba obratu zásob(dny)1
17,43
10,53
20,00
8,14
0,49
11,05
Zdroj: Výroční zprávy 2004 ČD, SNCF, DB, ÖBB, Výroční zprávy 2003 SJ AB, ŽSSK, vlastní výpočty
1
Platí čím menší hodnota tím lepší, * Data za rok 2003
Pozn.: ÖBB-čistý zisk, obrat – -ÖBB i DB – -pouze příjmy z prodeje, SNCF, SJ, DB a ŽSSK – -konsolid.
příjmy i ostatní finanční data, ÖBB Konzern – -finanční data, pohledávky a závazky pouze celkové, vyjma
SJ a ČD, Finanční majetek u SNCF pouze krátkodobý.

113

DB poskytuje kompletní logistické služby.
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Rentabilita železničních společností je závislá na skutečnosti, zda ve sledovaném
období vykázaly zisk nebo ztrátu. Ztrátové byly až na DB a SNCF všechny společnosti.
Nejvyšší nerentabilitu prokázaly Slovenské dráhy. S nástupem pravicové vlády na
Slovensku došlo k výraznému poklesu dotací a ŽSSK propadala do hlubokých ztrát. SJ
byly v roce 2003 také ztrátové, ale vykázaly nejvyšší rentabilitu z provozní činnosti.
S ohledem na fakt, že SJ provozují pouze osobní dopravu a jsou vystaveny silné
konkurenci soukromých dopravců, záporná rentabilita tržeb, aktiv a vlastního jmění
dokumentuje skutečnost, že provozování osobní dopravy bude vždy ztrátové a bude
dotováno veřejnou správou. Přesto kladná rentabilita provozní činnosti ukazuje, že SJ
provozují železniční dopravu efektivně. Německé spolkové dráhy vykázaly v roce 2004
zisk a jsou rentabilnější než ČD.
Ukazatele likvidity lze v důsledku odlišných účetních standardů v jednotlivých zemích
jen velmi těžko porovnávat. ČD jsou likvidnější společností než ŽSSK. Indikátory
věnované struktuře financování železničních společností ukazují, že na financování
společností se, s výjimkou ČD a ŽSSK, podílí převážně cizí zdroje. Nejvyšší podíl
cizích zdrojů na financování společnosti je u SNCF. Riziko plynoucí z nutnosti splácet
úvěry a závazky je vysoké i u DB, SJ a ÖBB. Doba obratu závazků je nejnižší u ČD
a SJ. Ostatní společnosti vykazují oproti ČD a SJ několika násobně vyšší dobu obratu
závazků. Tato skutečnost plyne z výše cizích zdrojů ve společnostech a také z faktu, že
ČD si zajišťují řadů činností ve vlastní režii. Financování společností z cizích zdrojů
však může být často „levnější“ variantou než zajišťovat veškerý provoz a investice
z vlastních zdrojů. Tyto ukazatele vypovídají pouze o struktuře financování, nikoliv
o její výhodnosti pro železniční společnosti.
Struktura majetku železničních společností je popsána pomocí čtyř indikátorů. Ukazatel
krytí stálých aktiv dokumentuje nejhorší pozici ČD vzhledem k ostatním společnostem.
Tento stav je způsoben relativně nejvyšším vlastním jměním. Nejlépe mají krytá stálá
aktiva SNCF a DB, nejhůře, společně s ČD, ŽSSK. Tento ukazatel nám však neříká nic
o složení stálých aktiv a výborný výsledek SNCF a DB může být způsoben skutečností,
že obě společnosti vlastní velké množství nadbytečného majetku (budov, vagónů atd.).
Obrátka aktiv je nejvyšší u ČD a SJ, ovšem rozdíly mezi společnostmi jsou minimální.
Dobu obratu pohledávek vykazují nejnižší ČD, SJ a DB. Nejdéle trvá obrat pohledávek
na slovenských drahách, přes 3 měsíce. ŽSSK však nedrží příliš mnoho zásob
a společně se SNCF a DB vykazuje nejnižší dobu obratu zásob. 114 Ostatní společnosti,
vyjma SJ, vykazují obdobnou dobu obratu zásob.
Jak z této komparace vyšly ČD? V porovnání s vybranými železničními společnostmi
musíme říci, že vcelku se ctí. Německé a francouzské dráhy mají podobné problémy
jako ČD a za lepší stav vděčí vyšší podpoře ve 2. polovině 20. století. Situace ohledně
železnic je výrazně horší u našich východních sousedů, avšak ti začali výraznou
reformu a budoucnost ukáže, zda úspěšnou. Srovnání s rakouskými dráhami je
nejednoznačné. SJ AB jsou odlišnou společností od ostatních vybraných železničních
dopravců a vykazují u řady ukazatelů nejlepší výsledky vzhledem k ostatním vybraným
železničním společnostem a potvrzují také skutečnost, že osobní železniční doprava
musí být dotována.

114

SJ AB vykazují jen minimální zásoby, důvod tohoto stavu se nepodařilo zjistit.
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6.8.3 Dotace
V této části kapitoly si porovnáme výši dotací do železnice ve vybraných zemích.
Budeme analyzovat dotace na osobní veřejnou dopravu a dotace na rozvoj a údržbu
železniční infrastruktury.
Tabulka 6.25 Dotace na osobní dopravu (v mil. EUR, EUR/oskm)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Dotace na OD v ČD
211,8
272,1
314,3
227,5
225,0
246,3
Dotace na OD v ŽSSK/ŽSR
99,6
83,7
41,9
104,4
108,2
Dotace na OD v SBB*
350,2
356,8
345,8
332,3
338,1
349,0
Dotace OD RENFE**
249,1
251,0
Dotace OD SŽ
104,8
102,8
120,1
109,2
Dotace přepočet na oskm ČD
0,029
0,037
0,048
0,035
0,034
0,037
Dotace přepočet na oskm ŽSSK/ŽSR
0,035
0,030
0,016
0,045
0,049
Dotace přepočet na oskm SBB
0,050
0,040
0,036
0,041
0,042
0,039
Dotace přepočet na oskm RENFE
0,038
0,039
Zdroj: Výroční zprávy a webové stránky jednotlivých společností, vlastní výpočty, * Total grants for
regional passenger services, ** State contributions for: Commuter lines and Regional lines

Nejvyšší příspěvek v absolutním vyjádření dostávají na veřejnou železniční dopravu
SBB. Přibližně o čtvrtinu nižší dotace obdržely za sledované období ČD (vyjma roku
2000 a 2002) a RENFE. Ve Slovinsku je podporována veřejná železniční doprava mírně
vyšší částkou než na Slovensku. Mnohem vyšší vypovídací hodnotu má však druhý
ukazatel - dotace na osobní dopravu vzhledem k přepravnímu výkonu. Tento indikátor
nám totiž ukazuje efektivitu využití dotací. 115 Nejvíce dotovaný přepravní výkon byl
v letech 2000, 2001, 2005 ve Švýcarsku, v ostatních letech v Česku nebo Slovensku.
Rozdíl mezi vybranými železničními společnostmi není příliš veliký. Pokud se však
podíváme na úroveň služeb pro cestující, železniční společnosti v bývalém
Československu jsou z tohoto pohledu na chvostu, přitom ale dostávají přibližně stejné
dotace jako ostatní zde porovnávané západoevropské železniční společnosti. Zastaralý
vozový park a přístup k zákazníkům u ČD a ŽSSK „zdražuje“ veřejnou železniční
dopravu pro veřejné rozpočty. Stát, resp. občané obou zemí, za své daně získávají
výrazně méně kvalitní železniční dopravní služby oproti občanům Španělska
a Švýcarska. V následující tabulce si srovnáme výši veřejných prostředků plynoucích na
údržbu, obnovu a modernizaci železniční infrastruktury. Dotace si vyjádříme v absolutní
hodnotě i poměřené na délku železniční sítě jednotlivých zemí.

115

Je však třeba pohlížet na prezentovaná čísla s ohledem na historický vývoj a v něm skryté postavení a
úroveň veřejné železniční dopravy v jednotlivých zemích.
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Tabulka 6.26 Dotace na infrastrukturu
Jednotka

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Dotace ČD/SŽDC
mil. EUR 174,0 170,8 350,0 486,3 499,1 629,6
Dotace ŽSR*
mil. EUR
7,5
6,1
46,7
68,2
82,0
Dotace SBB
mil. EUR 830,6 811,1 890,7 876,6 862,2 774,6
Dotace Renfe
mil. EUR
726,1 761,6
Dotace ÖBB**
mil. EUR
1 144,0 1 197,0 1 111,0 1 174,0
Dotace VR
mil. EUR
330,0 350,0 350,0 475,0 426,0
Dotace přepočet na km trati ČD/SŽDC tis. EUR/km 18,6
18,1
36,8
51,2
52,5
66,2
Dotace přepočet na km trati ŽSR
tis. EUR/km 2,0
1,7
12,8
18,6
22,4
Dotace přepočet na km trati SBB
tis. EUR/km 279,4 271,6 298,7 284,6 279,3 244,9
Dotace přepočet na km trati Renfe*** tis. EUR/km
50,5
52,9
Dotace přepočet na km trati ÖBB
tis. EUR/km
200,8 210,3 196,3 206,9
Dotace přepočet na km trati VR
tis. EUR/km
56,4
59,8
59,8
82,7
74,3
Zdroj: Výroční zprávy a webové stránky jednotlivých společností, vlastní výpočty, *ŽSR pouze investiční
dotace, ** pouze ÖBB železnice, nikoli holding, ***délka tratí za rok 2003

Nejvyšší částku obdržely po většinu sledovaného období ÖBB. Jednoznačně nejnižší
dotace získaly ŽSR, avšak je třeba upozornit na vysoký podíl EU na financování
modernizace železniční sítě v této zemi. V obou státech bývalého komunistického bloku
byla údržba železniční sítě ve 2. polovině 20. století zanedbána. Tato skutečnost se
odráží v dynamickém růstu subvencí určených k tomuto účelu v porovnání s ostatními
srovnávanými železničními společnostmi, a to jak absolutně, tak i s ohledem na délku
tratí. Pokud tedy zohledníme délku železniční sítě, nejvyšší dotace získaly SBB těsně
následovány ÖBB. O řád nižší částku obdržely z výše jmenovaných důvodů ŽSR.
V roce 2005 dosáhly dotace v ČR na infrastrukturu vzhledem k délce trati takřka stejné
výše jako ve Finsku. 116
6.8.4 Tržby a mzdy
V první části této podkapitoly si porovnáme a zanalyzujeme tržby z osobní dopravy
vybraných železničních společností. Poté se budeme věnovat efektivitě zaměstnanců
těchto firem. Při interpretaci jednotlivých ukazatelů je třeba brát v úvahu rozdílnou
kupní sílu občanů vybraných zemí, především v případě absolutních hodnot.
V zemích bývalého komunistického bloku jsou tržby z osobní železniční dopravy nižší
než dotace z veřejných zdrojů určených k zajištění veřejné dopravy. Ve srovnání
s tržbami z osobní dopravy obdržela SŽ v roce 2004 více jak trojnásobnou subvenční
sumu. V ČR byly dotace o třetinu, a na Slovensku takřka o polovinu, vyšší než tržby.
Obě západoevropské železniční společnosti vykázaly přibližně čtyřnásobné tržby
z osobní dopravy oprotiv srovnání s veřejnými prostředky určenými na zajištění veřejné
železniční dopravy. Vyšší kupní síla a kvalita přepravních služeb umožňuje RENFE
i SBB požadovat výrazně vyšší jízdné než ČD. Na zvýšení kvality služeb pro cestující
jsou však potřeba nemalé finanční prostředky, kterými však ČD nedisponují - „kruh se
uzavírá“.

116

a to růst dotací na infrastrukturu v ČR zmírňuje posilování CZK vůči EURu.
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Tabulka 6.27 Tržby z osobní dopravy (v mil. EUR, EUR/oskm)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Tržby z osobní dopravy ČD
136,7
147,8
168,0
158,6
166,2
182,6
Tržby z osobní dopravy ŽSR/ŽSSK
62,2
64,7
Tržby z osobní dopravy SBB
1 049,1
1 134,7
1 224,8
1 181,5
1 211,1
1 341,0
Tržby z osobní dopravy RENFE
1 011,1
1 049,2
Tržby z osobní dopravy ÖBB*
442,0
463,0
Tržby z osobní dopravy DB**
10 980,0 11 064,0 11 179,0 11 157,0 11 047,0 11 228,0
Tržby z osobní dopravy SŽ
22,8
25,0
26,4
26,9
28,0
Tržby z osobní dopravy VR
274,4
281,6
288,0
296,9
304,4
320,4
Tržby z osobní dopravy DSB
508,4
520,9
523,2
544,6
558,8
Přepočet tržeb na oskm ČD
0,019
0,020
0,026
0,024
0,025
0,028
Přepočet tržeb na oskm ŽSR/ŽSSK
0,027
0,029
Přepočet tržeb na oskm SBB
0,096
0,085
0,086
0,096
0,096
0,097
Přepočet tržeb na oskm RENFE
0,153
0,165
Přepočet tržeb na oskm ÖBB
0,048
0,056
Přepočet tržeb na oskm DB
0,148
0,149
0,160
0,160
0,157
0,155
Přepočet tržeb na oskm SŽ
0,032
0,035
0,035
0,035
0,037
Přepočet tržeb na oskm VR
0,081
0,086
0,087
0,089
0,091
0,092
Přepočet tržeb na oskm DSB
0,092
0,094
0,094
0,095
0,097
Zdroj: Výroční zprávy a webové stránky jednotlivých společností, vlastní výpočty, * pouze ÖBB železnice,
nikoli holding, **DB celý holding

Graf 6.7 Podíl tržeb a dotací z osobní dopravy vybraných železničních společností za
rok 2004
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Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých společností, SBB: Total grants for regional passenger services,
RENFE: State contributions for:Commuter lines and Regional lines

Zaměstnanci železničních společností si vydobyli sociální výhody v rozsahu, který
nemá obdoby v jiných odvětvích hospodářství. Jak efektivní a nákladní jsou tedy
zaměstnanci jednotlivých železničních společností? V následující tabulce si porovnáme
výši tržeb a mzdových nákladů přepočtených na zaměstnance.
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Tabulka 6.28 Celkové tržby a mzdové náklady na zaměstnance (v tis. EUR)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Tržby na zaměstnance ČD*
9,06
9,47
10,22
15,19
15,58
18,04
Mzdové náklady na zaměstnance ČD
4,95
5,47
6,59
6,75
7,22
8,34
Tržby na zaměstnance SBB
64,66
70,56
71,60
66,58
69,63
72,29
Mzdové náklady na zaměstnance SBB
55,53
59,69
62,08
58,31
58,81
58,71
Tržby na zaměstnance RENFE
55,21
58,23
Mzdové náklady na zaměstnance RENFE
37,47
40,10
Tržby na zaměstnance ÖBB**
44,17
45,34
44,59
Mzdové náklady na zaměstnance ÖBB
33,28
34,14
32,36
Tržby na zaměstnance DB***
67,06
71,74
72,08 112,50 105,83 115,79
Mzdové náklady na zaměstnance DB
26,28
23,18
27,29
33,63
33,59
34,25
Tržby na zaměstnance SŽ
27,98
28,92
33,24
34,60
Mzdové náklady na zaměstnance SŽ
17,25
19,00
18,94
19,43
Tržby na zaměstnance VR
74,19
77,17
79,16
84,42
88,88
93,55
Mzdové náklady na zaměstnance VR
27,42
29,29
30,15
31,23
32,36
33,54
Tržby na zaměstnance DSB
121,13 130,61 143,49 136,99 139,06
Mzdové náklady na zaměstnance DSB
40,26
43,12
43,21
44,97
Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých společností, * tržby = obrat, **pouze ÖBB železnice, nikoli holding,
***DB celý holding

Nejefektivnější zaměstnance, měřeno tržbami na zaměstnance, mají DSB a DB, obě
společnosti (DB zvlášť) jsou však v celé Evropě velkými hráči v přepravě zboží, včetně
kamionové dopravy. Nákladní doprava samozřejmě generuje výrazně vyšší příjmy než
veřejná osobní doprava, a především proto vykazují za sledované období nejvyšší
celkové tržby na zaměstnance. Jednoznačně nejméně efektivní pracovníky měly za
sledované období ČD, dokonce i zaměstnanci SŽ generovaly více jak dvojnásobné
tržby. Náklady na zaměstnance železniční společnosti jsou determinovány průměrnou
výší mezd v jednotlivých evropských zemích. Podíl mzdových nákladů na celkových
tržbách odráží nejen průměrnou mzdovou sazbu v dané zemi, ale i samotnou efektivitu
zaměstnanců. Zatímco tedy v SBB je vysoký podíl mezd na tržbách způsoben vysokými
průměrnými platy, tak u ČD tento ukazatel svědčí o vysoké přezaměstnaností.
6.8.5 Zahraniční obchod
V této části studie se budeme věnovat podílu jednotlivých druhů dopravy na
zahraničním obchodu za rok 2003. Přepravní výkon si vyjádříme peněžně v mld. Euro i
kvantitativně v mil. tun. Srovnáme si význam jednotlivých druhů dopravy ve vybraných
státech EU s důrazem na železniční dopravu. Význam železniční dopravy pro import
(v peněžním měřítku) byl poměrně nízký ve srovnání se silniční příp. námořní
dopravou. Výrazně vyšší podíl na importu dle druhu dopravy měly železnice v zemích
bývalého východního bloku a také v Rakousku. Na důležitosti získávala letecké doprava
především v Německu a Francii. Za celou EU 25 byl v roce 2003 uskutečňován peněžně
vyjádřený import více než 10krát častěji prostřednictvím silniční, trojnásobně
prostřednictvím letecké, sedminásobně prostřednictvím námořní dopravy ve srovnání s
dopravou železniční. Železnicím „šlape na paty“ i potrubní doprava. Pokud vyjádříme
přepravu zboží v mil. tunách, podíl železniční, námořní a potrubní dopravy výrazně
naroste vzhledem k druhu přepravovaného zboží. V zemích bývalého východního
bloku, včetně ČR, dokonce železnice přepravily více zboží než silniční dopravci.
Význam železnice je však v celé EU 25 nižší a představoval 1/3 přepraveného zboží
silniční dopravou, ve Franci dokonce pouze 1/10.
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Graf 6.8 Zahraniční obchod dle druhu dopravy 2003 – import v mld. Euro
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Zdroj: EUROPEAN UNION : Energy & Transport in Figures 2004, European Commission DirectorateGeneral for Energy and Transport in co-operation with Eurostat

Tabulka 6.29 Zahraniční obchod dle druhu dopravy 2003 – import v mil. tun
Námořní Silniční Železniční Vnitrozemská vodní Potrubní Letecká Jiná / neznámá
Česká republika
17,1
19,7
0,3
14,2
Maďarsko
9,9
10,5
1,7
14,1
0,9
Slovensko
7,3
15,7
0,3
10,7
Rakousko
30,3
22,7
4,2
13,8
4,1
Polsko
13,6
18
22,7
0,1
26,3
1,1
Německo
111,3
102,8
21,8
30,1
124,6
0,8
144,3
Francie
153,7
93,5
9,2
5,3
31,3
0,4
42,3
EU25
1348
534,5
183,3
92
366,4
3,3
431,7
Zdroj: EUROPEAN UNION: Energy & Transport in Figures 2004, European Commission DirectorateGeneral for Energy and Transport in co-operation with Eurostat

V případě exportu mírně vzrostl význam železniční dopravy. Výrazný pokles
v porovnání s importem se projevil u potrubní dopravy, neboť žádná z vybraných zemí
nevlastní výrazné zdroje ropy a zemního plynu. Mírně se snížil podíl námořní dopravy
kvůli směřování velké části exportovaného zboží do členských států EU. Jinak platí to,
co bylo řečeno v předchozím odstavci. Pokud měříme export peněžně, je podíl železnic
nižší než při kvantitativním vyjádření. v České republice je význam železniční dopravy
na zahraničním obchodu vyšší než průměr EU, a na základě toho lze předpovídat ještě
další pokles významu železnic v ČR.
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Graf 6.9 Zahraniční obchod dle druhu dopravy 2003 – export v mld. Euro
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Zdroj: EUROPEAN UNION : Energy & Transport in Figures 2004, European Commission DirectorateGeneral for Energy and Transport in co-operation with Eurostat

Tabulka 6.30 Zahraniční obchod dle druhu dopravy 2003-import v mil. tun
Námořní Silniční Železniční Vnitrozemská vodní Potrubní Letecká Jiná / neznámá
Česká republika
19
20,6
0,4
4,3
0,2
Maďarsko
11,4
5,3
2,4
0,3
1,4
Slovensko
8,7
11,3
1,6
0,9
Rakousko
31,1
10,5
1,7
0,6
0,1
3
Polsko
24,3
20,5
23,3
1,9
0,2
0,1
0,3
Německo
54,7
93,2
17,5
12
4,3
0,7
129,2
Francie
63,5
91,3
13,8
11,3
5,5
0,4
11,7
EU25
581,1
557,5
132,1
108,9
101,7
8,3
358,1
Zdroj: EUROPEAN UNION: Energy & Transport in Figures 2004, European Commission DirectorateGeneral for Energy and Transport in co-operation with Eurostat

6.8.6 Vozový park
V tomto oddíle si porovnáme počet lokomotiv a vozů osobní i nákladní dopravy
přepočtených na délku tratí i přepravní výkon ve vybraných zemích EU. Počet
lokomotiv a železničních vozidel přepočtený na km tratě v ČR, resp. ČSFR, klesá
a v ostatních zemích tento ukazatel stagnuje, přesto, vyjma Slovenska, dosahují všechny
ostatní státy nižších hodnot. Nejefektivněji využité mají lokomotivy v Maďarsku,. Čím
vyšší je počet lokomotiv, tím vyšší jsou náklady na jejich údržbu. U Česka a Slovenska
je příčinou nejvyšších hodnot tohoto indikátoru zastaralost lokomotivního parku, kdy
jsou v provozu na současné poměry provozně velmi nákladná hnací vozidla a železniční
vozy staré i 30 a 40 let. Přesto nelze tento ukazatel považovat za univerzální měřítko
efektivnosti lokomotiv, neboť samotné snížení délky tratí bez změny počtu lokomotiv
zvyšuje sledovaný indikátor.
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Tabulka 6.31 Počet lokomotiv a železničních vozidel na km tratě
1990

2000

2001

2002

2003

Česká republika
0,46
0,38
0,37
0,34
0,34
Maďarsko
0,26
0,18
0,19
0,17
0,18
Slovensko
0,46
0,43
0,41
0,40
0,39
Rakousko
0,27
0,27
0,28
0,27
0,27
Polsko
0,26
0,23
0,26
0,25
0,25
Německo
0,36
0,26
0,26
0,26
0,26
Francie
0,21
0,24
0,25
0,25
0,25
Zdroj: vlastní výpočty, EUROPEAN UNION: Energy & Transport in Figures 2005, European
Commission Directorate-General for Energy and Transport in co-operation with Eurostat, Statistická
ročenka ČD 1993, 2000-2003

Jak jsou osobní vozy železniční dopravy využité? Kolik oskm přepraví jeden vůz?
Efektivita využívání osobních vozů mezi lety 2000-2003 mírně klesla v ČR, Slovensku,
Polsku i Německu. Využití vozů roste v Maďarsku, Rakousku a Francii, a to i při
srovnání let 1990 a 2003. Z vybraných evropských zemí vykázala v roce 2003 ČR
společně se Slovenskem nejnižší přepravní výkon osobní železniční dopravy na jeden
osobní vůz. Příčinou jsou nízké výkony osobní železniční dopravy v obou zemích, ale i
starý, početný vozový park a nedostatečně využívaný oběh vozidel.
Tabulka 6.32 Přepravní výkon vzhledem k počtu vozidel osobní železniční dopravy
(mil. oskm/vozy)
1990

2000

2001

2002

2003

Česká republika
1,39
1,40
1,29
1,28
Maďarsko
2,60
3,00
3,18
3,12
3,41
Slovensko
1,26
1,46
1,23
1,17
Rakousko
2,32
2,37
2,47
2,50
2,60
Polsko
4,22
2,47
2,36
2,31
2,23
Německo
2,53
3,57
3,58
3,28
3,40
Francie
4,06
4,44
4,55
4,67
4,63
Zdroj: vlastní výpočty, EUROPEAN UNION: Energy & Transport in Figures 2005, European
Commission Directorate-General for Energy and Transport in co-operation with Eurostat, Statistická
ročenka ČD 2000-2003

Situace v nákladní dopravě je následující. Na chvostu využití nákladních vozů je ČR
s Maďarskem, které v předchozím ukazateli patřilo k nejlepším. Pozitivní skutečností je
růst tohoto ukazatele v Česku v období 2000-2003. Nízké vytížení nákladních
železničních vozů vykázalo v roce 2002 také Slovensko a Polsko. Přepravní výkon na
jeden nákladní železniční vůz se výrazně zvyšuje pouze v Rakousku a Německu.
Rakouský nákladní železniční vůz přepravil v roce 2003 více než dvakrát větší množství
zboží vyjádřené v mil. tkm než český.
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Tabulka 6.33 Přepravní výkon vzhledem k počtu vozidel nákladní železniční dopravy
(mil. tkm/vozy)
1990

2000

2001

2002

2003

Česká republika
299
337
338
347
Maďarsko
374
338
357
343
Slovensko
416
445
423
422
Rakousko
354
693
676
711
744
Polsko
296
415
365
489
427
Německo
277
409
417
426
444
Francie
342
583
459
467
451
Zdroj: vlastní výpočty, EUROPEAN UNION: Energy & Transport in Figures 2005, European
Commission Directorate-General for Energy and Transport in co-operation with Eurostat, Statistická
ročenka ČD 2000-2003

Po finanční analýze a rozboru dotací do drážní dopravy jsme se v této kapitole snažili
zasadit stav železniční dopravy v ČR do celoevropské situace v tomto segmentu
dopravy. Je neoddiskutovatelné, že v západoevropských zemích je železniční doprava
podporována vyššími částkami z veřejných zdrojů určenými na zajištění dopravní
obslužnosti i na investiční akce na infrastrukturu a vozidla, což je odrazem vysoké
ekonomické úrovně jednotlivých států. Nedostatečné financování investic a obnovy
vozidel železniční dopravy v bývalém Československu ve 2. polovině 20. století
neumožňují provozovat veřejnou dopravu na úrovni srovnatelné se západoevropskými
zeměmi. Přestože však jsou přepravní služby v ČR v železniční dopravě na nižší úrovni
než v západní Evropě, dotace poměřené přepravním výkonem i délkou tratí v ČR svědčí
o velmi nízké efektivitě Českých drah ve srovnání s vybranými západoevropskými
národními železničními dopravci.

6.9 Mezioborové srovnání české železniční dopravy
V analýze historického vývoje železniční dopravy jsme se zabývali příčinami životního
cyklu železnice. Klíčovým faktorem při vzestupu i poklesu železniční dopravy byl vliv
ostatních druhů dopravy, které ovlivňovaly celkovou úspěšnost i pozici železniční
dopravy. K posouzení současného stavu české železniční dopravy jsme se rozhodli
provést srovnání současného postavení železniční dopravy s ostatními typy dopravy na
českém dopravním trhu. Současně je možné tuto analýzu použít i pro posouzení
adekvátnosti diskuse o znevýhodnění železniční dopravy oproti silniční ve formě
placení úhrady za užití dopravní cesty oproti nezpoplatněné silniční dopravě.
6.9.1 Agregátní výsledky
V následující části kapitoly provedeme analýzu vlivu železniční dopravy na tvorbu
hrubého domácího produktu (HDP) a samotné tvorby přidané hodnoty v segmentu
železniční dopravy. Analýze odděleně podrobíme jak nákladní a osobní dopravu, tak
i celé odvětví. Porovnáme vývoj přepravy ve fyzických jednotkách a přepravních
výkonech.
Na následujícím grafu je možné pozorovat vývoj HDP ve stálých cenách z roku 1995
a přepravní výkon nákladní železniční dopravy. I přes růst HDP dochází k poklesu
přepravního výkonu železniční dopravy, a to přesto, že nejhlubší propad prodělala
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železniční nákladní doprava mezi léty 1990-1993. Podíl železniční dopravy na
celkových výkonech nákladní dopravy trvale klesá.
Graf 6.10 Vývoj HDP a přepravního výkonu nákladní dopravy
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Zdroj: MD ČR: Ročenka dopravy 1998-2005, ČSÚ

Hlavními příčinami poklesu železniční dopravy jsou změna konkurenční pozice
železnic a strukturální změna českého hospodářství. Podíl obou hlavních příčin není
snadné poměřit. Strukturální skladbu přepraveného zboží lze ze Statistické ročenky ČD
sledovat až od roku 2001. Nejhlubší pokles přepravy v tunách v období 2001-2005
zaznamenaly ČD u nerostných surovin, uhlí, dřeva a výrobků ze dřeva, železa, oceli
a výrobků ze železa a ostatního stavebního materiálu. Pomocí výše uvedeného výčtu
tzv. hromadných substrátů lze identifikovat příčiny poklesu nákladní železniční dopravy
v celém sledovaném období, neboť lze předpokládat dynamičtější negativní vývoj
přepravy hromadných substrátů v období 1994-2000. Podíl na dopravním trhu ztrácely
a dosud ztrácejí dráhy i relativně, neboť nebyly a nejsou schopny reagovat na měnící se
požadavky na přepravním trhu. Zatímco transformace socialistického hospodářství na
tržní proběhla v Česku v 1. polovině 90. let 20. století, transformace ČD na obchodní
společnost orientovanou na tržní poptávku po přepravních službách nebyla dosud
dokončena. Tento handicap již budou České dráhy velmi obtížně dohánět.
Vývoj osobní železniční dopravy je obdobný. Celkové výkony osobní dopravy rostou,
zatímco přepravní výkon osobní železniční dopravy klesá. Trend není tak výrazný jako
u nákladní dopravy, což je způsobeno rozvojem individuální dopravy již v 70. a 80.
letech minulého století na rozdíl od soukromé silniční přepravy zboží.
Z grafu je zřejmé, že osobní železniční doprava není schopna přilákat nové zákazníky.
V horších obdobích své zákazníky ztrácí, v lepších obdobích objem přepravených osob
stagnuje. Zákazníci, které ztrácí železniční doprava, jsou pak často ztráceni navždy.
Příčiny tohoto stavu jsou jednak na straně výhod silniční dopravy (rostoucí vybavenost
osobními auty, rychlejší přeprava od dveří ke dveřím, měnící se struktura osídlení
s tendencemi k decentralizaci) i na straně železniční dopravy (zastaralý technický park,
odpudivá podoba řady nádraží, málo frekventovaný takt u jednotlivých spojů).
Železniční osobní doprava se tak dostává někdy do spirály. Nízké objemy přepravených
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osob vedou k rušení spojů a zanedbávání údržby, což vede k dalšímu poklesu počtu
přepravených.

1995=100

Graf 6.11 Vývoj HDP a přepravního výkonu osobní železniční dopravy
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Zdroj: MD ČR: Ročenka dopravy 1998-2005, ČSÚ

V následující části textu provedeme srovnání tvorby hrubé přidané hodnoty
u jednotlivých druhů dopravy a následně zanalyzujeme problematiku plateb za použití
dopravní cesty.

mil.Kč

Graf 6.12 Tvorba hrubé přidané hodnoty v odvětví dopravy (v běžných cenách)
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1995–1997 Ročenka dopravy 2000, data z ostatních let Ročenka dopravy 2004

Vidíme klesající význam železniční a vodní dopravy na tvorbě hrubé přidané hodnoty
(HPH) a rostoucí význam silniční a letecké dopravy. U těchto druhů dopravy došlo
k výraznému nárůstu, u letecké dopravy dokonce ke dvojnásobení tvorby HPH v roce
2002 oproti roku 1995. Na rozdíl od železniční dopravy, která vytvořila v roce 2002
HPH v běžných cenách nižší než v roce 1995. Tvorba HPH v silniční dopravě v roce
2002 poklesla, ale v následujících letech zaznamenal tento ukazatel prudký nárůst.
Zdvojnásobení tvorby hrubé přidané hodnoty v železniční dopravě v roce 2003 bylo
pravděpodobně způsobeno transformací ČD s. o. Nově vzniklá SŽDC s. o. vykázala
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ztrátu, a to zapříčinilo, že byla pravděpodobně chybně brána jako organizační složka
státu a při výpočtu přidané hodnoty se vycházelo z celkových nákladů státní organizace.
Tuto hypotézu potvrzuje vykázaná výše HPH v železniční dopravě v roce 2004, a tak je
třeba brát výši sledovaného ukazatele v roce 2003 jako přinejmenším zkreslenou.
Ukazatel tvorby hrubé přidané hodnoty svědčí o přínosu jednotlivých druhů dopravy
pro české hospodářství. Argumentace, že vyšší zatížení železniční dopravy limituje ČD,
aby dosahovaly vyšší přepravní výkony a vytvořily větší hrubou přidanou hodnotu,
nelze považovat ve světle výše zmíněné tvorby HPH v tomto druhu dopravy za příliš
pravdivé. Případný pokles poplatku za použití železniční dopravní cesty a potenciální
nárůst přepravních výkonů neovlivní celkový chod české ekonomiky. Příliš vysoké
zpoplatnění silniční dopravy nepovede k nijak výraznému zvýhodnění
železnic, mj. z důvodu jejich síťového charakteru a nepružnosti, avšak může mít
negativní vliv na vývoj HDP a inflaci v ČR. Tlak na legislativní a finanční restrikce
silniční dopravy se tedy nezakládá na ekonomické analýze přínosů silniční dopravy na
chod hospodářství, ale je založena především na lobbystickém tlaku ze strany
železničních národních společností a ekologických organizací. 117
6.9.2 Nákladní doprava
Propad přepravy nákladu po železnici je, jak si ukážeme níže, ještě hlubší než u osobní
dopravy. Je to způsobeno transformací socialistické ekonomiky na tržní a s tím
související změna poptávky po přepravních službách (just-in-time, rychlost, kvalita
služeb, přepravy zboží s nízkou hmotností atd.). Železnici tedy zůstává dominantní
postavení na dopravním trhu pouze u přepravy hromadných substrátů. Jejich objemy
však také klesají z důvodu strukturálních změn hospodářství v ČR a to se neblaze odráží
v námi sledovaných ukazatelích. Pokles tkm za celé sledované období byl procentuelně
vyšší než u přepravního výkonu vyjádřeného v tunách. Tato skutečnost svědčí nejen
o poklesu přepravy zboží s vysokou hmotností, ale i o klesajících přepravních
vzdálenostech, což negativně působí na tržby v nákladní dopravě. Silniční doprava
vykazuje dlouhodobou stagnaci v přepravě zboží, ale růst přepravního výkonu. Podíl
silniční dopravy na celkových dopravních výkonech stále roste, neboť nabízeným
službám v silniční nákladní dopravě nejsou ostatní dopravní módy schopny konkurovat
kvalitou ani cenou poskytovaných služeb. Nárůst silniční dopravy probíhá na úkor jak
vnitrozemské, tak tranzitní železniční dopravy. Vzrůstající poptávku po přepravě zboží
na velmi dlouhé destinace absorbuje letecká doprava. Opačný trend zaznamenává
vnitrozemská vodní doprava.
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Tímto tvrzení nepopíráme negativní vliv silniční dopravy na ekologii, avšak ani železniční doprava
není do určité obsazenosti vlakové soupravy příliš ekologická (Drahotský – Peltrám 2001).
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Graf 6.13 Nákladní doprava mezioborové srovnání

10000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
rok

Železniční doprava (tuny)

Silniční doprava (tuny)

Ropovody (tuny)

Železniční doprava

Silniční doprava

Ropovody

Zdroj: MD ČR: Ročenka dopravy 1998-2005

Mezi rostoucí segmenty přepravního trhu v nákladní dopravě lze zařadit přepravu tzv.
od domu k domu, tranzitní kontinentální dopravu a interkontinentální dopravu.
Charakter železniční dopravy (technický i institucionální) znevýhodňuje dráhy při
konkurenčním boji o tyto segmenty přepravy, kdy při přepravě od domu k domu
limituje železnice síťový charakter. Tranzitní kontinentální doprava je dle řady faktorů
velmi vhodným segmentem dopravy pro dráhy, avšak i zde železničním společnostem
„ujíždí vlak“ nejen z důvodu vlastní nepružnosti, ale i z důvodu velice nízké
interoperability jednotlivých národních železničních sítí a nízké průměrné přepravní
rychlosti. Ta je však způsobena nejen vojensko–strategickým významem drah
v minulosti, ale i ochranou národních drážních dopravců ze strany jednotlivých
evropských zemí. 118 V obou těchto segmentech dopravního trhu tedy dominuje silniční
doprava a železniční doprava bude mít velmi těžkou úlohu, pokud bude chtít získat
silnější pozici především na trhu tranzitní dopravy. Šance pro železniční dopravu skýtají
logistická centra s funkčním systémem nakládky a vykládky zboží umístěné ve
vhodných lokalitách ČR (Čáp – Drahotský 2006). Poslední segment přepravního trhu
zažívá dynamický růst zásluhou poklesu přepravních cen letecké dopravy. Šancí pro
železniční dopravu je propojení interkontinentální a tranzitní dopravy, avšak i zde je
naplnění potenciálu drah velmi nejisté z již výše uvedených důvodu. Pozice železnice
na přepravním trhu se může zlepšit pouze v případě legislativního opatření, které bude
tento dopravní mód pozitivně diskriminovat. Avšak lobbystické pozadí celého
dopravního segmentu dle našeho názoru žádnou výraznou legislativní podporu drah
neumožňuje.
6.9.3 Osobní doprava
V této podkapitole se pokusíme identifikovat hlavní příčiny poklesu osobní železniční
dopravy a potenciální segmenty trhu osobní dopravy. Potlačená poptávka po
individuální dopravě v komunistickém období v Československu zapříčinila vysoký
podíl osobní železniční dopravy na celkové. Nárůst individuální automobilové dopravy
(IAD) probíhal na úkor jak železniční tak i veřejné linkové dopravy. Vodní doprava
118

Což je v rozporu stanoviskem EU ohledně zvyšování interoperability železniční dopravy.
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vykazuje ve sledovaném období růst přepravených osob a přepravních výkonů
v důsledku vyšší turistické atraktivity tohoto druhu dopravy, čemuž však odpovídá podíl
vnitrozemské vodní na celkové osobní dopravě. S rozvojem integrovaných dopravních
systémů a napájení z příměstských autobusových a vlakových spojů dochází k růstu
přepravního výkonu městské hromadné dopravy, která má dobré vyhlídky i do
budoucnosti z důvodu dopravních kongescí. Nabídka nízko-nákladových leteckých
společností naplňuje rostoucí poptávku po přepravních službách na střední a dlouhé
vzdálenosti v souladu s požadavky globalizované společnosti.
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Z grafu můžeme identifikovat růstové segmenty trhu osobní dopravy. Jedná se
především o dopravu příměstskou, dálkovou nad 200 km a interkontinentální. Potenciál
pro železniční dopravu skýtá jak příměstská, tak i dálková doprava. V dálkové dopravě
však na trh velmi úspěšně vstupují nízko-nákladoví letečtí dopravci a vyjma vlakových
spojů vedených po vysokorychlostních tratích nejsou dráhy schopny v důsledku
především technických důvodů konkurovat. Cestující se přitom rozhoduje nejen
vzhledem času stráveném v dopravním prostředku, ale zohledňuje i kvalitu přepravních
služeb, a ta je v současnosti v ČR výrazně vyšší nejen u nízko-nákladových leteckých
společností, ale i u dálkových autobusových linek. Autobusoví dopravci nabízejí na řadě
přepravních relací kvalitnější služby a vyšší četnost spojů než drážní konkurence. 119
Šancí pro železniční dopravu je propojení interkontinentální a dálkové dopravy, avšak
Česko není vzhledem ke své rozloze pro tuto spolupráci obou přepravních módů příliš
vhodná. Segmentem dopravního trhu vhodným pro železnice je příměstská doprava.
Předpoklady pro využití železniční dopravy v integrovaných dopravních systémech
(IDS) jsou velice silné, avšak i zde je pro jejich realizaci nutné splnění několika
základních předpokladů, mj. technické podmínky, přesnost a návaznost spojů. Bez
jejich splnění se funkce IDS vytrácí a výrazně zvyšují požadavky systému na veřejné
119

Pokles mezinárodní dopravy o 39 % v období 2000–2005 v oskm a marginální podíl tohoto
dopravního segmentu na celkové přepravním výkonu Českých drah (MD ČR: Ročenka dopravy 2005).
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finance. Nárůst drážní dopravy lze zajistit, tak jako u nákladní železniční dopravy,
legislativními restrikcemi dopravy realizované po silnici (IAD), ale samotná realizace
těchto opatření pravděpodobně bude narážet na stejné problémy jak u nákladní dopravy.
6.9.4 Přímé dotace
Po analýze přepravních výkonů a vlivu železniční dopravy na chod hospodářství nás
zajímalo, z jakých zdrojů a v jaké výši je dotována veřejná osobní doprava v ČR.
Hlavními zdroji dotací jsou veřejné rozpočty. V případě železniční dopravy patřil mezi
důležité přispěvovatele v letech 2001 a 2002 i Státní fond dopravní infrastruktury
(SFDI). Hlavní roli přidělovatelů dotací u linkové autobusové dopravy převzaly od roku
2001 okresní resp. krajské úřady. Ty také od stejného roku začaly přispívat na osobní
železniční dopravu. Dotace do autobusové i vlakové dopravy ve sledovaném období
rostly, vyjma roku 1993, u obou druhů dopravy a v letech 2003 a 2004 u železniční
dopravy. Dotace do železniční osobní dopravy po celou dekádu dosahovaly přibližně
trojnásobku dotací do autobusové dopravy, s výjimkou let 1995, 2003 a 2004, kdy byl
tento poměr nižší. V důsledku výrazného poklesu dotací do osobní železniční dopravy
v roce 2003 došlo k přerušení růstu celkových dotací na veřejnou dopravu trvajícího od
roku 1997. Vrcholu dotační sumy, 12,3 mld. Kč, dosáhla veřejná osobní doprava v roce
2002. V následujícím grafu vidíme vývoj dotací do obou druhů dopravy a jejich
přepravní výkon. Pokles dotační sumy do osobní železniční dopravy v roce 2003 byl
způsoben transformací ČD a změnou metodiky vykazovaní dotací do osobní dopravy,
kdy dotace na údržbu železniční sítě obdržela Správa železniční dopravní cesty s. o.
Před rokem 2003 byla poměrná část těchto veřejných finančních prostředků součástí
dotací na osobní dopravu realizovanou Českými drahami. Je patrné, že přepravní výkon
obou druhů dopravy vykazuje sestupný trend i přesto, že dochází k nárůstu dotací.
Navzdory třetinovým dotacím vykazuje linková autobusová doprava ve srovnání
s železniční dopravou o 1/3 vyšší přepravní výkon . 120

120

Platí do roku 2003. V roce 2004 byly dotace na železnicích, přepočtené na přepravní výkon, dokonce
čtyřikrát vyšší než u autobusové dopravy.
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Graf 6.15 Přímé dotace a přepravní výkon veřejné osobní dopravy
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Graf 6.16 Dotace přepočtené na přepravení výkon osobní veřejné dopravy
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Zdroj: MD ČR: Ročenka dopravy 1998-2005, vlastní výpočty

Pokud dotace přepočteme na přepravní výkon vyjádřený v oskm zjistíme, že železniční
osobní doprava je dotována 3-4krát vyšší částkou než autobusová doprava. V případě,
že zohledníme počet přepravených osob, je situace ještě jednoznačnější. Železniční
doprava byla dotována minimálně 5krát vyšší částkou (v roce 2004) a maximálně
9,5krát více (v roce 1995). I přesto je osobní doprava provozovaná ČD trvale ztrátová.
Rozdíl při přepočtu dotací na oskm a počet přepravených osob je způsoben odlišným
charakterem obou druhů dopravy. Při přepravě po železnici cestující zakoupí pouze
jedinou jízdenku, i když například třikrát přestupuje. Ve statistice se objeví jako jeden
cestující. Pokud si však vybere autobus a bude muset třikrát přestupovat, ve statistice se
objeví jako přeprava tří osob. U veřejné linkové dopravy je odlišnost při prodeji
jízdenek hlavní příčinou poloviční průměrné přepravní vzdálenosti v porovnání
s železniční dopravou.
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Graf 6.17 Dotace přepočtené na počet přepravených osob veřejnou dopravou
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Zdroj: MD ČR: Ročenka dopravy 1998-2005, vlastní výpočty

Poskytovateli dotací na zajištění dopravní obslužnosti jsou jak jednotlivé kraje
v regionální dopravě, tak i Ministerstvo dopravy v dálkové dopravě. Ministerstvo
dopravy v současné době objednává ve veřejném zájmu pouze železniční dálkovou
dopravu. Kraje si však objednávají na zajištění dopravní obslužnosti krajského území
železniční i autobusovou dopravu. Krajské úřady znají lépe než ministerstvo, kolik
spojů potřebuje kraj k zajištění dopravní obslužnosti a požadují přesné vyčíslení
nákladů na provoz jednotlivých vlaků, aby zaplatili za služby, které opravdu
dostávají. 121 V důsledku síťového charakteru železnice nejsou ČD většinou schopny
přesně určit, kolik stojí provoz konkrétního vlaku, a vykazují náklady na tratě příp.
traťové úseky. Přesto se vybrané kraje snaží vytvořit tlak na vyšší efektivitu železniční
dopravy v ČR. V následující tabulce vidíme, kolik jednotlivé kraje hradily v roce 2004
železničním i autobusovým dopravcům na zajištění dopravní obslužnosti.
Tabulka 6.34 Dotace krajů na dopravní obslužnost v roce 2004 (v mil. Kč)
Kraj

PCE

OLC VYS

ZLN

MSL

KH

UST

PLZ

KV

JHČ

PHA

JM

Celk.

Dopr. obslužnost drážní

112

140

123

208

242

149

218

179

67

152

156

197

1 942

Dopr. obslužnost autobus

123

225

202

198

271

162

231

188

113

278

185

270

2 445

Celkem dopravní obslužnost

234

366

325

405

513

311

449

366

180

430

341

468

4 652

Podíl žel. dopravy na výdajích
na dopr. obslužnost

47,6

38,4

37,9

51,3

47,2

47,8

48,5

48,8

37,3

35,3

45,7

42,2

41,7

Zdroj: Rozpočty a závěrečné účty jednotlivých krajů

Podíl výdajů na dopravní obslužnost realizovanou železnicemi vůči celkovým výdajům
na dopravní obslužnost se v jednotlivých krajích liší. Nejvyšší podíl má železnice ve
Zlínském kraji, nejnižší v Jihočeském. Důvodů pro rozdílné hodnoty je spousta,
hlavními však jsou hustota tratí v daném kraji a přepravní výkony ČD a ostatních
dopravců. Jihomoravský krajský úřad uvolnil v roce 2004 na drážní dopravní obslužnost
takřka 200 mil. Kč, což činilo přes 42 % celkových výdajů na dopravní obslužnost.
121

V dubnu 2005 existoval spor mezi ČD a Ústeckým krajem o platbě za zajištění osobní dopravy v kraji.
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Objem finančních prostředků na dopravní obslužnost v roce 2004 odpovídal postupné
integraci vybraných traťových úseků do IDS Jihomoravského kraje a představoval méně
než 1/3 výdajů kraje na vzdělávání, 1/2 výdajů na zdravotnictví a taktéž 1/2 na sociální
péči a pomoc.
Graf 6.18 Podíl vybraných položek výdajů rozpočtu Jihomoravského kraje na celkových
výdajích v roce 2004
Podíl výdajů na social. péči a pomoc
Podíl výdajů na vzdělávání
Podíl výdajů na zdravotnictví
Podíl výdajů na dopr. oblužnost
Podíl výdajů na žel. dopr. oblužnost
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Zdroj: vlastní výpočty, http://www.kr-jihomoravsky.cz/udeska/rozpocet04/grafy.xls

6.9.5 Investiční a běžné výdaje
Již na začátku kapitoly jsme se seznámili s vlivem jednotlivých druhů dopravy na
českou ekonomiku. V této podkapitole provedeme srovnání investičních
a neinvestičních výdajů na dopravní infrastrukturu jak v absolutním vyjádření, tak
i vzhledem k tvorbě hrubé přidané hodnoty v jednotlivých druzích dopravy.
V následujícím grafu se seznámíme s investičními výdaji na dopravní infrastrukturu.
Vývoj odráží především jednotlivé investiční akce každého druhu dopravy, proto
například v letech 2000 a 2001, v důsledku modernizace železničních koridorů,
převážily investice do železnic kapitál vložený do silniční infrastruktury. Celkově
investiční výdaje do dopravní infrastruktury rostly od roku 1997. V roce 1999 byl
zaznamenám pokles a posléze opětovný růst. Snížení investic postihlo v roce 1999
všechny druhy dopravy vyjma potrubní. Nejsilnější pokles zaznamenaly silniční
a vnitrozemní vodní doprava. Nejvyšší růst investic, o 4,5 mld. Kč, zaznamenaly
železnice v roce 1997 a silniční doprava v roce 2004 o 13 mld. Kč.
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Graf 6.19 Investice do dopravní infrastruktury v ČR (v mil. Kč)
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Zdroj: MD ČR: Ročenka dopravy 1998-2005, data z období 1993-1994 Ročenka dopravy 1998, data z let
1995 –1997 Ročenka dopravy 2000, data z let 1998-2004 Ročenka dopravy 2004

Kolik stojí údržba opravy dopravních komunikací? Náklady na údržbu a opravy
komunikací rostly do roku 1997, kdy dosáhly svého maxima. V roce 1998 byl
zaznamenán hluboký propad, vyjma silniční dopravy, kde byl pokles mírnější, a v roce
2003 došlo k poměrně výraznému poklesu výdajů na opravu a údržbu železniční
infrastruktury o více než 4,5 mld. Kč. 122
Graf 6.20 Celkové výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury (v mil. Kč, v b.
c.)
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Zdroj: MD ČR: Ročenka dopravy 1998-2005, data z období 1993-1994 Ročenka dopravy 1998, data z let
1995 –1997 Ročenka dopravy 2000, data z let 1998-2004 Ročenka dopravy 2004

Na financování investičních akcí se, kromě SFDI a Ministerstva dopravy ČR, podílí
také fondy EU a úvěry od Evropské investiční banky a komerčních bank. V následující
tabulce si ukážeme význam fondů EU pro investiční akce v železniční dopravě. Podíl
prostředků z fondů EU tvořil v roce 2004 pouze zlomek celkových výdajů na investice a
údržbu. V dalším roce plného členství Česka v EU došlo dokonce k poklesu financování
železnic z fondů EU. Tato skutečnost je, vzhledem k trvale klesajícím zdrojům, pro
příjmy SFDI alarmující a svědčí o velmi neúčinném využití zdrojů z rozpočtu EU.

122

Do roku 1998 celkové neinvestiční výdaje.
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Tabulka 6.35 Spolufinancování železniční dopravy (investice a údržba) v roce 2004-05
Jednotka
SFDI
Fondy EU EIB a komerč. úvěry Ostatní zdroje
Celkem
Rok 2004
tis. Kč
16 194 228
329 339
1 421 151
301 294
18 246 012
Rok 2005
tis. Kč
18 723 763
144 548
944 447
370 726
20 183 484
Podíly 2004
%
88,8
1,8
7,8
1,7
100,0
Podíly 2005
%
92,8
0,7
4,7
1,8
100,0
Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2004,
2005 s. 28

Tabulka 6.36 Investiční a neinvestiční výdaje vzhledem k tvorbě HDP v jednotlivých
druzích dopravy
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Železniční

25,1

32,5

50,5

47,9

50,3

100,9

85,8

106,9

47,6

65,7

Silniční

29,6

28,1

30,6

28,9

26,4

19,9

15,8

26,1

28,0

39,7

Vnitrozemské vodní cesty

3,2

2,2

13,3

31,9

14,7

81,9

160,5

190,0

149,9

170,9

Letecká

78,3

86,0

58,8

15,4

9,0

15,3

30,0

15,7

25,3

63,8

Železniční

77,6

78,6

69,6

35,8

45,0

69,9

63,6

87,0

25,8

34,0

Silniční

18,1

19,4

16,4

13,4

15,3

13,0

14,2

14,1

11,8

11,4

Vnitrozemské vodní cesty

8,4

18,3

15,5

24,4

20,2

31,2

50,0

40,2

340,4

155,5

Letecká

39,2

43,7

40,4

5,8

4,7

7,0

8,3

5,0

5,4

5,8

Investiční výdaje vzhledem k
tvorbě HDP (v %)

Neinvestiční výdaje vzhledem
k tvorbě HDP (v %)

Zdroj: vlastní výpočty, MD ČR: Ročenka dopravy 1998 – 2005

Na tomto místě textu se budeme věnovat podílu investičních a neinvestičních výdajů na
dopravní infrastrukturu na tvorbě hrubé přidané hodnoty v příslušném druhu dopravy.
Investiční výdaje na železnice vykazovaly rostoucí trend, přitom tvorba HPH v tomto
druhu dopravy, vyjma roku 2002, klesala. 123 Z tabulky je zřejmá investiční preference
železnic, kdy, vzhledem k tvorbě hrubé přidané hodnoty, byla v tomto druhu dopravy ve
sledovaném období investována dvojnásobně vyšší částka než do silniční infrastruktury.
Do železniční infrastruktury bylo v druhé polovině 20. století velmi málo investováno
a také finanční prostředky na údržbu drážní sítě byly nedostatečné. V takřka stejné
pozici však byla i silniční infrastruktura, kde na českém území existoval jen velmi malý
počet km rychlostních komunikací. Nárůst počtu osobních vozů na sklonku 20. století a
s ním spojené vyšší kapacitní požadavky na silniční síť působily, a dodnes působí, na
zvýšení rozsahu investičních akcí na silniční síti. Finanční prostředky plynou z drtivé
většiny z veřejných zdrojů. Ty jsou omezené a generováné daňovými výnosy
a poplatky. Investice do dopravní infrastruktury hradí z převážné většiny Státní fond
dopravní infrastruktury (SFDI) a mezi hlavní zdroje fondu patří část výnosu ze
spotřební daně, dále výběr silniční daně a poplatky za prodej dálničních známek a od
roku 2007 i výnosy z výkonového zpoplatnění rychlostních komunikací. Z tohoto výčtu
je patrné, že většina výnosů je generována v silniční dopravě. Preference investic do
železniční dopravy na úkor silniční se tedy nezakládá na předpokladu tvorby hrubé
přidané hodnoty a s ní spojeným vytvářením zdrojů pro následné investiční výdaje,
a nemá tudíž ekonomické opodstatnění.
123

Z důvodů zmíněných v podkapitole věnované agregátním výsledkům lze tvorbu HPH vykazovanou v
roce 2002 považovat přinejmenším za spornou.
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Velice zajímavý obrázek nám dává ukazatel neinvestičních výdajů na dopravní
infrastrukturu. Česká republika má sice velmi hustou železniční síť, ta však nedosahuje
hustoty silniční sítě. V celém sledovaném období přesto výdaje na údržbu železniční
sítě výrazně převyšují stejně určené prostředky na silnice. Jednou z příčin tohoto stavu
je vyšší zastaralost železniční sítě. Další objektivní příčiny chybí.
Z celé kapitoly je patrná státní preference železniční dopravy. Tato preference je
veřejnosti zdůvodňována tak, že drážní doprava je trvale udržitelným druhem dopravy.
Avšak tato argumentace, jak uvádí Drahotský a Peltrám (2001), neplatí absolutně. Na
železnicích je proto nutné stanovit investiční priority podle potenciálně růstových
segmentů a neplýtvat prostředky na nekoncepční, avšak trvale udržitelné investice. Také
výdaje na údržbu sítě by měly být vynakládány na základě optimalizačních kritérií,
vzhledem k přepravním potenciálům v jednotlivých regionálních oblastech. Při
rozhodovaní o využití jednotlivých regionálních tratí a tomu odpovídajících výdajích na
údržbu a opravy těchto tratí, je vhodné brát v potaz také nákladnost železniční a veřejné
linkové dopravy pro daňové poplatníky.
Z provedených analýz tak vyplývá, že železniční doprava ve zkoumaných zemích je
provozně i investičně výrazně ztrátová. Výnosy železničních operací ani zdaleka
nepokrývají náklady a musejí být dotovány z veřejných zdrojů. Také téměř veškeré
investice jsou hrazeny z veřejných zdrojů a jejich návratnost je minimální. Proto
rozhodujícím faktorem běžných finančních toků i dlouhodobého zadlužení železnic je
výše veřejných dotací do jednotlivých národních subjektů železniční dopravy.
Z mezinárodního srovnání ovšem vyplynulo, že jak celková výše dotací, tak jejich
vnitřní struktura zřídka odráží jakoukoliv ekonomickou logiku. Zásadním faktorem pro
vývoj železnice v budoucnu je však její vztah k dopravě silniční. Trend ekonomického
posilování silniční dopravy nadále pokračuje a chce-li železniční doprava obhájit
účelnost veřejných dotací plynoucí do železnic, bude muset nabídnout zásadní
ekonomické i mimoekonomické argumenty pro jejich podporu.
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Ambicí tohoto textu nebylo podat vyčerpávající obraz ekonomických a geografických
souvislostí železniční dopravy, ale vytknout z tohoto standardně vnímaného
komplexního obrazu železnic chybná a sporná místa a jiná „bílá místa“ zaplnit. Chtěli
jsme vyvrátit některé zakořeněné a tradované omyly a klišé, nabídnout alternativní
obraz železniční dopravy a podat návod k pochopení a posouzení významu, současného
postavení i budoucích možností železnice v české i evropské ekonomice.
V 1. kapitole jsme zavedli a definovali pojmy a základní přístupy k analýze železniční
dopravy. Vyšli jsme ze standardní ekonomické analýzy a aplikovali ji na železniční
dopravu po vzoru zásadních studií publikovaných v tomto oboru. Protože nás od
počátku zajímalo postavení železnice v národním hospodářství a protože stát vždy velmi
silně ovlivňoval železniční dopravu a bude ji v blízké budoucnosti velmi silně
ovlivňovat v rámci železničních reforem, vedli jsme tuto základní analýzu i s využitím
teorie hospodářské politiky. Základní kritéria analýzy ekonomické efektivnosti
železniční dopravy jsme proto doplnili i základními kritérii společenskými, která
rozšiřují tradiční cíle hospodářské politiky státu. Důležitým závěrem této úvodní části
bylo poznání, že pro ekonomickou i společenskou efektivnost železniční dopravy je
rozhodující možnost dosahovat úspor z hustoty dopravy – tzn. železnice mohou
efektivně fungovat při dosažení určitých mezních hodnot hustoty dopravy a být tedy
efektivní pouze v určitých oblastech, nikoli plošně. Kde tyto mezní hodnoty leží, záleží
na konkrétních místních podmínkách a především nastavení institucionálního rámce
fungování železniční dopravy a cílů hospodářské politiky. Dalším důležitým poznatkem
vzhledem ke konkurenceschopnosti železnice bylo poznání zcela specifického prostředí
hospodářské soutěže na železnicích, které záleží na státem nastavených pravidlech a
místních podmínkách. Ekonomické efekty konkurence na železnici nelze zobecnit:
oddělení infrastruktury od provozu na železnici nepřináší jednoznačné výsledky,
potenciál železnic v intermodální konkurenci je zastřen netransparentními pravidly
fungování jednotlivých dopravních módů plynoucích z politických, a nikoli
ekonomických, sfér, vliv intramodální konkurence na efektivitu provozu je zcela závislý
na nastavení pravidel a místních podmínek.
Ve 2. kapitole jsme na standardní metodu ekonomické analýzy navázali alternativním
pohledem na železnice: použili jsme historickou metodu ve snaze odhalit příčiny
současných problémů železnic. Analýzou původních historických pramenů jsme
odhalili jeden z přetrvávajících mýtů o jednoznačném úspěchu železnic v 19. století
a jejich úpadku spojeném s nacionalizací po 2. světové válce. Ve skutečnosti jsme
identifikovali přítomnost všech tradičních problémů dnešních železnic již v polovině 19.
století – z toho usuzujeme, že železniční doprava nebyla za všech okolností efektivní
a konkurenceschopnou alternativou ostatních dopravních módů a tím méně se jí může
stát dnes. V dnešní době, stejně jako před sto padesáti lety, může být železnice
ekonomicky i společensky efektivním způsobem dopravy pouze za určitých podmínek
a v určitých regionech. V této souvislosti je třeba detailněji zkoumat železniční dopravu
z prostorového hlediska a analyzovat tvar a strukturu železniční dopravní sítě. Dalším
velmi důležitým poznatkem vyplývajícím z historické analýzy bylo poznání zcela
určující role státu ve vývoji železnic od počátků železničního provozu. Historický
rozvoj i současný stav železnic (zejména evropských) a jejich dopravních sítí byl
determinován politickými cíli a rozhodnutími státu se všemi negativními důsledky
vnímanými dnes jako „problémy železnic“. Privatizace a liberalizace železničního
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provozu spolu s oddělením infrastruktury nemůže být řešením samým o sobě – ve
státem vlastněné a spravované infrastruktuře a dotovaném provozu se skrývá riziko
neustálých a zvyšujících se požadavků na veřejné dotace.
Ve 3. kapitole, která navázala na historickou analýzu, jsme použili další, pro zkoumání
železnic nestandardní, metodu založenou na teorii životního cyklu produktu. Aplikace
teorie životního cyklu na železniční dopravu umožňuje interpretaci, že rozvoj a úpadek
železnic odpovídá průběhu životního cyklu odvětví. Závěrem tak je, že železnice se
nedostaly do své dnešní ekonomické situace ani náhodou, ani na základě nekalé
konkurence silniční dopravy, ani na základě špatné dopravní politiky jednotlivých vlád,
ale především kvůli změnám v nabídce a poptávce po přepravních službách. Spolu se
závěry 2. kapitoly to znamená, že právě vlády, ve snaze napomoci železniční dopravě
jako takové nebo při plnění jiných cílů hospodářské politiky, zakonzervovaly existující
problémy železnic, zmnožili je a pokud v daném místě neexistovaly, přispěly k jejich
vzniku. Bereme-li v úvahu standardní kritéria analýzy efektivnosti železniční dopravy
popsaná v 1. kapitole a závěry 2. a 3. kapitoly, má smysl se ptát: je racionální, aby stát
v dnešní době jakkoli reguloval a zásadně ovlivňoval intermodální konkurenci ve
prospěch železniční dopravy? A zejména je třeba klást si otázku, jaká je potom cena za
protežování železnic a zda skutečně odpovídá přírůstku užitku zákazníků a plnění
společenských cílů, zejména ochraně životního prostředí?
Abychom mohli v naší analýze postoupit dále a zabývat se situací a budoucností
českých železnic, museli jsme dále analyzovat evropskou dopravní politiku, neboť ta je
pro členské státy EU a jejich dopravní politiku určující. Tato analýza byla předmětem
4. kapitoly. Zásadním poznatkem bylo, že se evropská dopravní politika snaží zvrátit
vývojové tendence dopravního trhu a pomocí privatizace a liberalizace železničního
provozu odstranit „problémy železnic“. To je samo o sobě v rozporu se závěry
předchozích kapitol, proto jsme přistoupili k detailnímu rozboru cílů a nástrojů
evropské dopravní politiky a její působení jsme dokumentovali na konkrétních
příkladech. Liberalizace železničního trhu, oddělení infrastruktury, optimalizace využití
drážní infrastruktury, modernizace a výstavba nové infrastruktury vyžadují zodpovězení
otázky, jaké jsou přínosy a náklady těchto opatření? Vytvoření kvalitativně nové
nabídky přepravních služeb jako reakce na změněnou poptávku může být za určitých
okolností racionální politikou – otázkou je, nakolik je toto racionálním řešením pro
železniční dopravu v České republice. Odpověď na tuto otázku hledaly závěrečné
kapitoly naší studie.
V 5. kapitole jsme se vrátili k historické metodě a na jejím základě jsme analyzovali
příčiny a motivy vzniku jednotlivých segmentů české železniční sítě (tratí). Vyslovili
jsme základní předpoklad, že efektivní provoz a intermodální konkurenceschopnost
železnice je determinována tvarem dopravní sítě. Z toho jsme odvodili hypotézu, že
ekonomicky i společensky efektivní provoz železniční dopravy patrně nebude reálný na
těch segmentech sítě (tratích), které byly založeny z příčin a motivů, jež k dnešnímu dni
zcela pominuly, anebo byly již v době založení tratí pochybené. Prvním poznáním je, že
dnešní železniční síť v České republice není výsledkem efektivního, konkurenčního
a ziskového podnikání v 19. století, ale směsí fragmentů dříve ziskových nebo
prodělečných drah, z různých motivů vybudovaných a s různými motivy
provozovaných státem do dnešních dnů. Ze závěrů 1. kapitoly vyplynulo,
že rozhodujícím kritériem ekonomické i společenské efektivity železniční dopravy je
možnost dosahovat úspory z hustoty dopravy, proto jsme naše závěry podpořili
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srovnáním jednotlivých segmentů sítě se současnou hustotou dopravy na ní –
výsledkem je zjištění, že na těch segmentech, kde jsme na základě historické analýzy
vysokou hustotu předpokládali, tak tomu skutečně bylo. Lze se proto domnívat, že ani
samotná privatizace a liberalizace železničního provozu nutně nemusí výrazně zvýšit
efektivitu provozu na celé české síti. V praxi to znamená, že je dlouhodobě žádoucí
omezení železniční sítě jen na ty segmenty, kde lze očekávat ekonomicky i společensky
relevantní hustotu dopravy a v té souvislosti přehodnotit rozsah státních subvencí do
železniční dopravy jako celku. Jinak hrozí, že některé segmenty sítě budou vzhledem ke
svému provoznímu potenciálu neúměrně zvyšovat fixní náklady celé sítě a tím zvyšovat
provozní náklady i na segmentech sítě, které by jinak mohly být provozovány s náklady
nižšími. Je zřejmé, že omezení sítě a provozu na ní jen na segmenty s nejvyšší hustotou
dopravy by způsobilo relativně malé snížení výnosů, ale nezanedbatelné snížení
nákladů. A co je neméně důležité – toto omezení by zřejmě nevedlo k nárůstu
negativních externalit. Smyslem analýzy nebylo vyslovení soudu o provozní
efektivnosti konkrétních tratí, ale o efektivnosti celého železničního systému se
zřetelem na rozsah a tvar sítě dopravních cest. Z kartogramů hustoty dopravy
nemůžeme přímo vyčíst efektivnost jednotlivých tratí (neznáme náklady a výnosy
jednotlivých segmentů sítě a provozu na nich), můžeme je ale srovnat s celkovými
náklady odvětví železniční dopravy – analýza těchto nákladů byla předmětem závěrečné
6. kapitoly.
V 6. kapitole jsme se zabývali finanční analýzou české železniční dopravy z pohledu
dominantního dopravce (jímž jsou České dráhy, a.s. – ČD) v historickém
i mezioborovém kontextu. Výchozím bodem analýzy bylo metodické pojímání
železniční dopravy jako celku, bez rozlišování správce infrastruktury a dominantního
operátora. Platby ČD za použití dopravní cesty jsou pak v tomto pojetí pouhou fikcí.
Mezi Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a ČD dochází k vzájemnému
křížovému účtování plateb za použití dopravních cest a za řízení provozu. Křížové
faktury se vzájemně započítávají a ČD získávají ve skutečnosti čistou dotaci. Výsledky
hospodaření ČD a SŽDC samy o sobě mají poměrně limitovanou vypovídací schopnost,
neboť jsou kriticky závislé na nastavení vzájemných plateb mezi ČD a SŽDC a na
celkovém objemu dotací do veřejné dopravy. Nelze tedy vyvozovat hlubší závěry
o ekonomické efektivitě železniční dopravy z pouhého hospodářského výsledku, ale pro
ocenění výsledků jsou nutné důkladnější analýzy, zahrnující analýzu vývoje veřejných
dotací a změn v zadlužení železničních subjektů. I přes vysoké veřejné dotace do ČD
i SŽDC nejsou tyto společnosti schopny plně pokrýt ani své provozní náklady, tím
méně financovat splácení svých závazků, ať již vůči státu či třetím osobám (bankám,
dodavatelům, držitelům dluhopisů). V realitě pak situace vypadá tak, že závazky vůči
třetím osobám splácí stát a platba závazků vůči státu není vynucována. Z analýzy
finančního hospodaření hlavních subjektů železniční dopravy v ČR vyplývá, že
železniční doprava je kriticky závislá na dotacích z veřejných zdrojů. Je bez nich
nemyslitelná nejenom investiční činnost, ale i provozní operace hlavního železničního
přepravce. Zásadní rozhodnutí státu o způsobu a míře transformace železniční dopravy
v České republice tak musí vycházet z ekonomických a společenských kritérií, při
vědomí empiricky ověřených limitujících faktorů efektivnosti železniční dopravy
a jejího vývoje v historii a v souvislosti s alternativními módy dopravy. Revitalizace
českých železnic se neobejde bez masivní redukce železniční sítě, snižování počtu
zaměstnanců v odvětví a přehodnocení investičních aktivit.
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Doporučení pro další výzkum
V oblasti evropské dopravní politiky by v dalším výzkumu měla být věnována
pozornost především vývoji evropského dopravního trhu a vlivům evropské dopravní
politiky na geografickou (prostorovou) organizaci společnosti, tzn. dopadům na
konvergenci či divergenci, polycentrický rozvoj, apod. Další výzkum české železniční
sítě by měl být založen na tvrdých datech a zaměřen na empirickou analýzu úspor
z hustoty provozu, síťového efektu, úspor z rozsahu a úspor ze struktury v podmínkách
oddělení infrastruktury od provozu a liberalizace dopravních služeb a ve srovnání
s vertikální integrací vlastnictví dopravní cesty i provozu. V oblasti hospodaření
železničních subjektů a jejich finančních vztahů s vládou a kraji, by bylo žádoucí dále
rozvinout metodiku a standardizaci výpočtu veřejných dotací do železniční dopravy
a pokračovat v práci na detailní identifikaci jejich celkové výše i vnitřní skladby.
V analýze problematiky konkurence na železnici by bylo vhodné zaměřit pozornost na
konkrétní podmínky, za kterých působení konkurence na železnici vede k žádoucímu
zvýšení efektivity.
Při práci na našem projektu jsme byli vedeni snahou o objektivní poznání a drželi se
zásad vědecké práce. Jsou-li výsledky naší analýzy vůči železniční dopravě kritické,
není to záměr ani důsledek předpojatosti. Věříme, že pouze věcná analýza současného
stavu může iniciovat diskusi k možnostem řešení problémů, se kterými se železniční
doprava potýká.
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International Union of Public Transport
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Kaiserin Elisabeths Bahn – Dráha císařovny Alžběty
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Použité zkratky

KFJB
KFNB
KH
KkStB
KOB
KPEV
KV
LGV
MD
MGB
MHD
MSCB
MSL
MWB
NKÚ
NStB
ÖBB/OEBB
OD
OFE
OLC
ÖLEG
ÖNWB
ÖNWDG
Os
oskm
PCE
PDE
PHA
PLZ
R
ř.z.
RENFE
RFF
RGTE
RVHP
s.c.
SäStB
SBB
SC
SFDI
SJ
SNCF
SNDVB
Sp
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Kaiser Franc Josefs Bahn – Dráha císaře Františka Josefa
Kaiser Ferdinands Nordbahn – Severní dráha císaře Ferdinanda
Královehradecký kraj
Kaiserlich-königliche österreichische Staatsbahnen – Císařskokrálovské
rakouské státní dráhy
Kaschau-Oderberg Bahn – Košicko bohumínská dráha
Königliche Preussische Eisenbahnverwaltung – Spolek královských
pruských drah
Karlovarský kraj
Ligne à Grande Vitesse (vysokorychlostní železniční síť ve Francii)
Ministerstvo dopravy České republiky
Mährische Grenzbahn – Moravská pohraniční dráha
městská hromadná doprava
Mährisch-Sleisische Centralbahn – Moravskoslezská centrální dráha
Moravskoslezský kraj
Mährische Westbahn – Moravská západní dráha
Nejvyšší kontrolní úřad
Nord-Staatsbahn – Severní státní dráha
Oesterreichischen Bundesbahnen – Rakouské spolkové dráhy
osobní doprava
Ostrau-Friedlander Eisenbahn – Ostravsko frýdlantská dráha
Olomoucký kraj
Österreichische lokaleisenbahngesellschaft – Rakouská společnost
místních drah
Österreichische Nordwestbahn – Rakouská severozápadní dráha
Österreichische Nordwest Dampfschiffahrtsgesellschaft
– Rakouská severozápadní paroplavební společnost
osobní vlak
Osobový kilometr
Pardubický kraj
Prag-Duxer Eisenbahn – Pražsko duchcovská dráha
hlavní město Praha
Plzeňský kraj
rychlík
říšský zákoník
Národní společnost španělských železnic
Réseau ferré de France (správa dopravní cesty)
Reichenberg-Gablonz-Tannwalder Eisenbahn – Liberecko jablonecko
tanvaldská dráha
Rada vzájemné hospodářské pomoci
stálé ceny
Sächsische Staatsbahn – Saská státní dráha
Schweizerischen Bundesbahnen – Švýcarské spolkové dráhy
Supercity – vlak vyšší kvality
Státní fond dopravní infrastruktury
Statens järnvägars (švédské dráhy)
Société Nationale des Chemins de fer Français – francouzská Národní
společnost železných drah
Südnorddeutsche Verbindungsbahn – Jihoseveroněmecká spojovací dráha
spěšný vlak

Martin Kvizda, Tomáš Pospíšil, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš

StEG
SŽ
SŽDC s.o.
TEN
TEN-T
TGV
tkm
TKPE
UIR
UNIFE
USA
UST
vlkm
VR Group
VYS
z.z.
ŽD
ŽDC
ZLN
ŽSR
ŽSSK
ŽSSK Cargo

Staatseisenbahngesellschaft – Společnost státní dráhy
Slovenske železnici - Slovinské železnice
Správa železniční dopravní cesty s.o.
Trans-European Networks (tranevropské sítě)
Trans-European Transport Network (transevropská dopravní síť)
Train à Grande Vitesse (vysokorychlostní vlaky ve Francii)
tunový kilometr
Turnau-Kralup-Prag Eisenbahn – Turnovsko kralupsko pražská dráha
International Union of Railways (Mezinárodní železniční unie)
Union of European Railway Industries
Spojené státy americké
Ústecký kraj
vlakový kilometr
Finské dráhy
Kraj Vysočina
zemský zákoník
železniční doprava
železniční dopravní cesta
Zlínský kraj
Železnice Slovenské republiky
Železničná spoločnost Slovensko
Železničná spoločnost Slovensko Cargo
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