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Jak je to s ekologiJak je to s ekologiíí a druhy dopravya druhy dopravy
•• Panuje stPanuje stáále mýtus o le mýtus o žželeznielezniččnníí a vodna vodníí dopravdopravěě

jako environmentjako environmentáálnlněě ppřřááteltelššttěějjšíších ch žživotnivotníímu mu 
prostprostřřededíí

•• Z pojetZ pojetíí Smlouvy o EvropskSmlouvy o Evropskéé spolespoleččenstvenstvíí je je 
momožžno soustno soustřředit se naedit se na
–– úúspory energie, zejmspory energie, zejmééna neobnovitelných (a na neobnovitelných (a 

sousouččasnasněě zpravidla rizikových) zdrojzpravidla rizikových) zdrojůů
–– emise sklenemise sklenííkových plynkových plynůů s s 
–– nehody s dnehody s důůsledky pro sledky pro žživot a zdravivot a zdravíí



Co lze vynechat ?Co lze vynechat ?
•• Hluk: problHluk: probléém mm měřěřeneníí, intenzity dopravy, , intenzity dopravy, 

vzdvzdáálenosti od zdroje (trati lenosti od zdroje (trati čči ulice nebo silnice, i ulice nebo silnice, 
ddáálnice)lnice)

•• vibracevibrace
•• teoreticky lze vypustit nteoreticky lze vypustit náákladovkladovéé polopoložžky bez ky bez 

ppřříímméého vlivu na ho vlivu na žživotnivotníí prostprostřřededíí; p; přředstavujedstavujíí
ovovššem cca 2/3 celkových nem cca 2/3 celkových náákladkladůů bez vbez vííce ce 
nnáákladkladůů z destrukce komunikacz destrukce komunikacíí neurneurččených pro ených pro 
intenzivnintenzivníí a ta těžěžkou dopravu. kou dopravu. 



EfektivnEfektivníí spotspotřřeba a exhalaceeba a exhalace
•• Obvyklý postup Obvyklý postup žželeznielezniččnníí lobby:lobby:

–– brbráát v t v úúvahu prvahu průůmměěrnrnéé vytvytíížženeníí dopravndopravníí jednotky v jednotky v 
srovnsrovnáávaných druzvaných druzíích dopravy,ch dopravy,

–– poklpokláádat spotdat spotřřebu vlaku za nezebu vlaku za nezáávislou na hmotnosti vislou na hmotnosti 
(vysoký pod(vysoký podííl hmotnosti vozidla v celkovl hmotnosti vozidla v celkovéé hmotnosti hmotnosti 
vozidla a cestujvozidla a cestujííccíích)ch)

–– ObOběě zjednoduzjednoduššeneníí jsou falejsou faleššnnáá::
•• zejmzejmééna na mna na míístnstníích a regionch a regionáálnlníích tratch tratíích bývch býváá

podprpodprůůmměěrnrnéé vytvytíížženeníí
•• u mu míístnstníích tratch tratíí mmáá motorovmotorováá jednotka pjednotka přři cca stejni cca stejnéém m 

popoččtu cestujtu cestujííccíích dvojnch dvojnáásobnou hmotnost sobnou hmotnost tarytary, vliv po, vliv poččtu tu 
cestujcestujííccíích na spotch na spotřřebu a exhalace je tedy menebu a exhalace je tedy menšíší, ale je! , ale je! 



V prvnV prvníím kroku hledm kroku hledááme minimme minimáálnlníí
vytvytíížženeníí, od n, od něěhohožž je kapacitnje kapacitněějjšíší druh druh 
dopravy efektivndopravy efektivníí z hlediska spotz hlediska spotřřeby i eby i 

emisemisíí
•• Lze pLze přředpokledpokláádat linedat lineáárnrníí zzáávislost spotvislost spotřřeby/ obsazeneby/ obsazeníí

pro podstatnou pro podstatnou ččáást kst křřivky mivky měěrnrnéé spotspotřřeby; linearita eby; linearita 
nebude platit pro hornnebude platit pro horníí ččáást kst křřivkyivky

•• Lze hledat prLze hledat průůseseččííky pky přříímek ve smmek ve směěrnicovrnicovéém kraji, m kraji, 
vyznavyznaččujujííccíí minimminimáálnlníí popoččet cestujet cestujííccíích, od nichch, od nichžž by byl by byl 
kapacitnkapacitněějjšíší druh dopravy  energeticky a emisndruh dopravy  energeticky a emisněě
efektivnefektivněějjšíší

•• Kdyby se vyKdyby se vyššlo ze zjednodulo ze zjednoduššeneníí: spot: spotřřeba na vlak eba na vlak 
konstantnkonstantníí, pak za , pak za žželeznici rovnobeleznici rovnoběžěžka s osou x. ka s osou x. 

•• Redukce problRedukce probléému: mmu: míístnstníí a regiona regionáálnlníí
dopravadoprava-- na na žželeznici motoroveleznici motorovéé jednotky 800 a jednotky 800 a 
810 a autobusy;810 a autobusy; na na žželeznici moderneleznici moderníí motorymotory



VýpoVýpoččet meznet mezníích hodnotch hodnot
•• Podrobnosti a výsledky uvede Ing. Ivo Podrobnosti a výsledky uvede Ing. Ivo 

Drahotský Drahotský PhDPhD
•• Byly problByly probléémy v penmy v peněžěžnníím vyjm vyjááddřřeneníí emisemisíí
•• V podkladových materiV podkladových materiáálech automobilovlech automobilovéého ho 

prprůůmyslu chybmyslu chyběěly ply přřepoepoččíítactacíí koeficienty  pro koeficienty  pro 
CO2; na CO2 se ale pCO2; na CO2 se ale přřepoepoččííttáávváá 5 dal5 dalšíších ch 
emisnemisníích lch láátek s podstatntek s podstatněě menmenšíší vahou: CO, vahou: CO, 
NOx,  uhlovodNOx,  uhlovodííky, tuhky, tuhéé ččáástice a dosud i stice a dosud i 
fluoridy; ty s nejvfluoridy; ty s nejvěěttšíším obsahem fluoru majm obsahem fluoru majíí
koeficient pkoeficient přřepoepoččtu na CO2 23900. V dopravtu na CO2 23900. V dopravěě
se vse vššak prakticky nevyskytujak prakticky nevyskytujíí. . 



DvojDvojíí kalkulacekalkulace
•• Nebyly k dispozici pNebyly k dispozici přřepoepoččíítactacíí koeficienty na koeficienty na 

CO2,ale na CO.CO2,ale na CO.
•• Ing. Drahotský pIng. Drahotský přřevzal tedy globevzal tedy globáálnlníí hodnoty ze hodnoty ze 

studie INFRAS z roku  2001, potvrzenou v studie INFRAS z roku  2001, potvrzenou v 
ppřřííruruččce pro externality (poslednce pro externality (posledníí verze verze úúnor nor 
trtr.: p.: přři kurzu 25 Ki kurzu 25 Kčč = 1= 1€€ ve výve výšši 12,16 Ki 12,16 Kčč na 1 l na 1 l 
benzinovbenzinovéé smsměěsi, 12,16 Ksi, 12,16 Kčč/litr motorov/litr motorovéé nafty. nafty. 

•• SdSděělenleníí EvropskEvropskéé komise z 22.10.komise z 22.10.trtr. potvrdilo . potvrdilo 
ppřřijetijetíí kompromisnkompromisníího nho náávrhu na podporu vrhu na podporu 
rychlejrychlejšíšího zavho zaváádděěnníí „„zelenzeleněějjšíšíchch““ a energeticky a energeticky 
efektivnefektivněějjšíších silnich silniččnníích vozidel. ch vozidel. 



SpotSpotřřeba reba růůzných druhzných druhůů energienergiíí na 1 na 1 
km vozidla podle obsahu energie v km vozidla podle obsahu energie v 

MJ/1lMJ/1l••
PalivoPalivo MJ/lMJ/l Palivo Palivo MJ/lMJ/l

NaftaNafta 3636 BenzinBenzin 3232

PPřříírod. plynrod. plyn 3838 LPGLPG 2424

EtanolEtanol 2121 BionaftaBionafta 3333

Palivo z Palivo z 
emisemisíí

3232 VodVodííkk 1111



Do cen poDo cen pořříízenzeníí nových silninových silniččnníích ch 
dopravndopravníích prostch prostřředkedkůů nnááklady za klady za 

celou dobu celou dobu žživotnostiivotnosti

•• UjetUjetéé km za km za žživotnost vozidel M a N: ivotnost vozidel M a N: 
–– osobnosobníí (M)(M) 200 000200 000
–– lehklehkáá nnáákladnkladníí (N1)(N1) 250 000 250 000 
–– ttěžěžkkáá nnáákladnkladníí (N2,N3)          1 000 (N2,N3)          1 000 000000
–– Autobusy (M2,M3)Autobusy (M2,M3) 800 000800 000



NNááklady na emiseklady na emise
•• UvUváádděějjíí se tyto hodnoty za výkony za celou se tyto hodnoty za výkony za celou 

dobu dobu žživotnostiivotnosti
•• CO2: 2 CO2: 2 €€centy/kgcenty/kg
•• NOx: 44 NOx: 44 €€ centy/gcenty/g
•• NMHC: 1 NMHC: 1 €€cent/gcent/g
•• tuhtuhéé ččáástice: 8,7stice: 8,7€€ centu/g centu/g 
•• CO jako produkt nedokonalCO jako produkt nedokonaléého spalovho spalováánníí

vypuvypuššttěěnn-- to pto přři kalkulaci kalkulacíích za celou dobu ch za celou dobu 
žživotnosti zativotnosti zatíím nenm neníí realistickrealistickéé..
–– Ale CO2 se mAle CO2 se měěnníí v CO2v CO2
–– Odtud nOdtud náávrh Ing. Drahotskvrh Ing. Drahotskéého pho přřiiččííst odhad CO, i st odhad CO, i 

kdykdyžž se stejným koeficientem jako CO2se stejným koeficientem jako CO2



JeJeššttěě jeden probljeden probléém m úúplnosti plnosti 
nnáákladkladůů z emisz emisíí

•• Jak vyplývJak vyplýváá z pz přředchozedchozíí tabulky, druhou tabulky, druhou 
nejdranejdražžšíší slosložžkou celkových emiskou celkových emisíí jsou tuhjsou tuhéé
ččáásticestice

•• Jejich výskyt je ale výraznJejich výskyt je ale výrazněě ovlivnovlivněěn mn míístnstníími mi 
podmpodmíínkami (povrch vozovky, prankami (povrch vozovky, praššnost), kternost), kteréé
se pse přřididáávajvajíí k emisk emisíím.m.

•• Jejich hodnoty je ale moJejich hodnoty je ale možžno obtno obtíížžnněěji vyjji vyjááddřřit v it v 
jakjakéési zobecnsi zobecněěnnéé podobpodoběě, jako ostatn, jako ostatníí slosložžky ky 
emisemisíí



Nehody a Nehody a šškody na kody na žživotivotěě a zdrava zdravíí

•• Jsou dalJsou dalšíším významným ukazatelem porovnm významným ukazatelem porovnáávváánníí
environmentenvironmentáálnlníí ppřřijatelnosti druhijatelnosti druhůů dopravy. dopravy. 

•• PlatPlatíí, , žže kapacitne kapacitníí komunikace jako D a R majkomunikace jako D a R majíí nejvnejvííce ce 
nehod, ovnehod, ovššem proto, em proto, žže pe přřitahujitahujíí vvěěttšíší intenzity intenzity 
dopravndopravníího provozu.ho provozu.

•• vztavztažženo na ujeteno na ujetéé vozokmvozokm ččíím kapacitnm kapacitněějjšíší komunikace, komunikace, 
ttíím menm menšíší popoččet nehod et nehod 

•• PPřři stejných výkonech ve i stejných výkonech ve vozokmvozokm vede vyvede vyššíšší podpodííl l 
kapacitnkapacitněějjšíších komunikacch komunikacíí k snk sníížženeníí nehodovosti a pokles nehodovosti a pokles 
nehodovosti je znehodovosti je zřřejmejměě vvěěttšíší, ne, nežž nnáárrůůst dopravy z st dopravy z 
nabnabíídky kapacitndky kapacitníí komunikace komunikace 



SpotSpotřřeba a exhalace jako kleba a exhalace jako klííččovovéé??

•• ŘŘeeččíí dopravndopravníí politiky teprve od vpolitiky teprve od věěttšíšího ho 
vytvytíížženeníí-- nad prnad průůseseččííkem mkem měěrnrnéé spotspotřřeby a eby a 
emisemisíí žželeznice efektivneleznice efektivněějjšíší. . 

•• Problematika se redukuje na harmonizaci Problematika se redukuje na harmonizaci 
podmpodmíínek vnek vššech druhech druhůů dopravy. dopravy. 

•• Lze pLze přřidat idat úúspory spory žživota a zdravivota a zdravíí: : ččíím m 
kapacitnkapacitněějjšíší komunikace, pkomunikace, přřes neukes neukááznzněěnost nost 
řřidiidičůčů ttíím mm méénněě silnisilniččnníích nehod s nch nehod s náásledky pro sledky pro 
úúččastnastnííky provozu.ky provozu.



VVááha emisha emisíí v v externalitexternalitááchch
•• I pI přři druhi druhéé nejvynejvyššíšší cenceněě exhalacexhalacíí pevných pevných 
ččáástic po jejich zahrnutstic po jejich zahrnutíí jsou celkovjsou celkovéé šškody na kody na 
žživotnivotníím prostm prostřřededíí z emisz emisíí podstatnpodstatněě „„levnlevněějjší“ší“
nenežž z vyz vyššíšší spotspotřřeby palivaeby paliva

•• Plyne z toho, Plyne z toho, žže v e v úúvahvaháách o dch o děělblběě prprááce by ce by 
mměěla být  mla být  měěrnrnáá spotspotřřeba paliva.eba paliva.



Druhý krok hodnocenDruhý krok hodnoceníí mmíístnstníí a a 
regionregionáálnlníí žželeznielezniččnníí dopravy  dopravy  

•• Od roku 1997 Od roku 1997 „„kryckrycíí listylisty““ s hlavns hlavníími  ukazateli mi  ukazateli 
regionregionáálnlníích a mch a míístnstníích tratch tratíí. Zm. Změěny metodiky; ny metodiky; 
zzáákladem rok 2003, poslednkladem rok 2003, posledníí data za 1.pololetdata za 1.pololetíí
2008. Zm2008. Změěny nevelkny nevelkéé. Ale ani na resortn. Ale ani na resortníí grant grant 
se nepodase nepodařřilo zilo zíískat podkladyskat podklady-- ddůůvvěěrnost.  rnost.  

•• PoPoččet zaet zařřazených tratazených tratíí se mse měěnilnil--maximum maximum 
zzřřejmejměě 135; zhruba 1/3 s135; zhruba 1/3 sííttěě (tradov(tradovááno jino jižž z z 
doby centrdoby centráálnlníí ppřřííkazovkazovéé ekonomiky). Nekonomiky). Něěkolik kolik 
ppřřevedeno soukromým provozovatelevedeno soukromým provozovatelůům, v tm, v tééto to 
etapetapěě nedoplnnedoplněěno.no.



NNáákladnkladníí doprava a harmonizacedoprava a harmonizace
•• Na tratNa tratíích klasifikovaných jako regionch klasifikovaných jako regionáálnlníí a ma míístnstníí

mmáá nnáákladnkladníí doprava malý, adoprava malý, ažž zanedbatelný zanedbatelný 
význam.význam.

•• PodrobnPodrobněějjšíší rozbor ukrozbor ukáážže, v jake, v jakéém rozsahu bude m rozsahu bude 
významnvýznamnéé, aby se zvý, aby se zvýššil poil poččet tras a net tras a nááklady na klady na 
trasu dostrasu dosááhly jen phly jen přřijatelnijatelnéé úúrovnrovněě nnááhrad za plnhrad za plněěnníí
veveřřejných sluejných služžeb eb 

•• ProblProbléém nebude v harmonizaci, ale malm nebude v harmonizaci, ale maléé
intenzitintenzitěě dopravy dopravy 

•• Absurdita v poAbsurdita v požžadavku infrastruktury pro autobusy adavku infrastruktury pro autobusy 
a osobna osobníí vlaky zdarmavlaky zdarma-- v silniv silniččnníí dopravdopravěě 33--5% 5% 
podpodííl, na drl, na drááze (skoro) výluze (skoro) výluččný podný podííl.l.
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KlKlííččovovéé: v: vííce cestujce cestujííccííchch
•• Brali jsme Brali jsme úúmyslnmyslněě nejmnejméénněě kapacitnkapacitníí jednotky na jednotky na 

žželeznici. eleznici. 
•• NenNeníí tedy motedy možžno technologicky zvýno technologicky zvýššit obsazenit obsazeníí tak, tak, 

aby byla dosaaby byla dosažžena energetickena energetickáá a emisna emisníí efektivnost. efektivnost. 
•• PPřředpokledpokláádejme vydejme vyččerperpáánníí momožžnostnostíí marketinkumarketinku--

dotace zdotace zřřejmejměě ppřřes 2/3es 2/3-- momožžnnáá 70% celkových p70% celkových přřííjmjmůů. . 
(Dotace prodejem trat(Dotace prodejem tratíí!!

•• ZdZdůůvodnvodněěný nný náázor k 1. zor k 1. žželeznielezniččnníímu balmu balííččku pro vku pro vššech ech 
24 zem24 zemíí (v(vššechny aechny ažž na Lucembursko a zemna Lucembursko a zeměě bez bez 
drdrááhy)hy)

•• Specifikum Specifikum ČČR: 1.nebo 2. ve výrobR: 1.nebo 2. ve výroběě aut na obyvateleaut na obyvatele



TakTakéé sprspráávnvníí opatopatřřeneníí ??

•• V dobV doběě 1. 1. „„PraPražžskské“é“ panevropskpanevropskéé dopravndopravníí
konference 2001 konference 2001 „„Tolik trTolik tržžnníích sil, kolik je ch sil, kolik je 
momožžno, tolik prno, tolik práávnvníích a sprch a spráávnvníích omezench omezeníí, , 
kolik je nutnokolik je nutno““..

•• Lze to i dnes?Lze to i dnes?
•• Lze podporovat koordinaci a plnLze podporovat koordinaci a plněěnníí za sluza služžby v by v 

obecnobecnéém zm záájmu jen dotacemi, nebo vyujmu jen dotacemi, nebo využžíít i t i 
sprspráávnvníích opatch opatřřeneníí??
–– EvropskEvropskáá komise a zejmkomise a zejmééna pna přříísnsněějjšíší
–– Evropský soudnEvropský soudníí dvdvůůrr



Vznik mVznik míístnstníích a regionch a regionáálnlníích tratch tratíí

•• Konec XIX. a poKonec XIX. a poččáátek XX. stolettek XX. stoletíí
•• V pozemnV pozemníí dopravdopravěě jediný konkurent jediný konkurent 

potahovpotahováá dopravadoprava
•• Pokrok Pokrok žželeznielezniččnníí techniky a technologie techniky a technologie 

pomalejpomalejšíší, ne, nežž zmzměěna od potahna od potahůů po po 
kamionykamiony

•• Je tu nJe tu něěco nad poco nad požžadavek nejlevnadavek nejlevněějjšíší a a 
ekologicky pekologicky přřijatelnijatelnéé dopravydopravy



JdeJde vesmvesměěs o technicks o technickéé pampamáátntnííky?ky?
•• Na historickNa historickéé monumenty nutno klmonumenty nutno kláást jinst jinéé

popožžadavky, neadavky, nežž na komerna komerččnněě provozovanprovozovanéé
dopravndopravníí podniky.podniky.

•• Jako prvek regionJako prvek regionáálnlníího cestovnho cestovníího ruchu ho ruchu 
•• ZZíískaly by se dalskaly by se dalšíší trtržžby a výkony?by a výkony?
•• PodmPodmíínky pro vnky pro věěttšíší atraktivitu domatraktivitu domááccíí rekreace rekreace 

se postupnse postupněě vytvvytváářřejejíí vlivem vvlivem věěttšíšího zhorho zhorššovováánníí
žživotnivotníího prostho prostřřededíí v klasických oblastechv klasických oblastech



Budou reBudou reáálnlnáá kriteria dkriteria děělby plby přřepravy?epravy?

•• ProsazujProsazujíí se nesmysly, spatse nesmysly, spatřřujujííccíí úúspspěěch v ch v 
kakažžddéém oddm oddáálenleníí výstavby dopravnvýstavby dopravníí
infrastruktury, zejminfrastruktury, zejmééna silnic. Napomna silnic. Napomááhháá
pomalpomaláá a zaplna zaplněěnnáá justice. justice. 

•• ZdZdáá se, se, žže odpor je zejme odpor je zejmééna proti silnina proti silniččnníí
dopravdopravěě. Dopadne to jako kdysi, kdy. Dopadne to jako kdysi, kdyžž
ppřředstaviteledstaviteléé obcobcíí odmodmíítali tali žželeznice? Kdyeleznice? Kdyžž se se 
zruzruššila výroba motocyklila výroba motocyklůů? Aj. Jedin? Aj. Jediníí nezmanezmařřii--
fandovfandovéé vodnvodníí dopravy.dopravy.



A co LisabonskA co Lisabonskáá strategie?strategie?

•• V EvropV Evropěě 23 milion23 milionůů entit malých a entit malých a 
ststřřednedníích podnikch podnikůů; jen 41000 velkých; jen 41000 velkých

•• MalMaléé podniky 98podniky 98--99% podnikatelských 99% podnikatelských 
entitentit

•• PPřřipadipadáá na nna něě aažž 80% nových pracovn80% nových pracovníích ch 
mmíístst

•• MalMaléé podnikatelskpodnikatelskéé entity pentity přřeveváážžnněě pro pro 
mmíístnstníí a regiona regionáálnlníí trhy, Komise ttrhy, Komise těžěžce ce 
prosazuje vstup na mezinprosazuje vstup na mezináárodnrodníí trhytrhy

•• Je tedy tak potJe tedy tak potřřebnebnáá žželeznice, jako deleznice, jako dřřííveve??



DDĚĚKUJI ZA POZORNOSTKUJI ZA POZORNOST
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