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Abstrakt

Tato studie objasňuje otázku dělby přepravních výkonů v přístavní dopravě v EU.
Shrnuje existující data týkající se přístavní dopravy a její specifika a analyzuje
různé druhy přepravy zboží, které se využívají k propojení přístavů s konečnými
místy doručení, včetně překládky, pobřežní plavby a vnitrozemských přístavů.

Kladně hodnotí dosavadní pokrok ve snaze o dosažení politických cílů týkajících se
posunu od silniční dopravy k alternativním druhům nákladní dopravy.
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SHRNUTÍ
Shrnutí se konkrétně zabývá otázkami, které jsou specifické pro daný způsob dopravy:
železniční, pozemní, vnitrozemská vodní a pobřežní doprava z a do přístavů EU. Studie
obsahuje analýzu dopravy v námořních a vnitrozemských přístavech a kombinovaných
železničních a silničních terminálech a nastiňuje některé rozdíly mezi členskými státy
a regiony. Na závěr poskytuje užitečné informace týkající se výzev spojených s růstem
dopravy, dopravním přetížením a dostupností, kterým v současné době evropské přístavy
čelí.

Charakteristika přístavů a infrastruktur, kterými jsou spojeny s vnitrozemím, druh
manipulovaného zboží a rozloha spádové oblasti přístavu jsou prvky, které podstatně
ovlivňují výběr způsobu dopravy a možnost jeho změny.

Při obchodování se zbytkem světa a v rámci svého vnitřního trhu je EU do značné míry
závislá na námořních přístavech. Námořními přístavy projde 74 % dováženého a vyváženého
zboží a 37 % obchodních výměn v rámci tranzitu EU. Přístavy jsou zárukou územní
kontinuity EU, neboť obsluhují regionální a místní námořní dopravu propojující okrajové a
ostrovní oblasti. Představují uzly, z nichž jsou řízeny multimodální logistické toky
transevropské sítě, které využívají propojení pobřežní plavby, železnice a vnitrozemských
vodních cest k minimalizaci dopravní přetíženosti silnic a spotřeby energie.

Námořní doprava v rámci unijních přístavů činí přes 3 miliardy tun ročně.

Bílá kniha z roku 2011 o dopravě uvádí, že v pobřežních oblastech je zapotřebí vyššího počtu
účinných vstupních míst na evropské trhy, díky nimž by bylo možné vyhnout se zbytečnému
převozu přes Evropu. Mořské přístavy hrají důležitou roli jako logistická centra a vyžadují
účinná spojení s vnitrozemím. Jejich rozvoj je důležitý pro manipulaci se zvýšeným objemem
nákladu jak na krátké mořské vzdálenosti, tak v celosvětovém měřítku. Nevyužívané
vnitrozemské vodní cesty musí hrát důležitější úlohu, zejména při přepravě zboží do
vnitrozemí a při spojování evropských moří. Rozlišujeme pět hlavních trhů pro přepravu
nákladů v rámci evropských námořních přístavů. Patří mezi ně trh kontejnerové přepravy,
trh trajektové přepravy bez překládky (ro-ro), trh kusového nákladu a trhy kapalného a
volně loženého suchého nákladu. Každý trh má svou vlastní dynamiku. Směřování různých
druhů námořní dopravy přes evropské přístavy do vnitrozemí je podmíněno složitým
vzájemným působením velkého počtu okolností a aktérů. Všechny přístavy a druhy obchodu
ale mají dva základní společné faktory, které ovlivňují směrování dopravy do vnitrozemí.
Jsou jimi propojenost přístavu s vnitrozemím a úroveň výkonu přístavu jako takového.

Čitelnost dat o přístavním provozu komplikují dva neoddělitelně provázané aspekty:
překládka a pobřežní plavba.

„Pobřežní plavbou“ se rozumí přeprava nákladu a cestujících po moři mezi přístavy, jejichž
poloha je v Evropě vymezené zeměpisně, nebo mezi těmito přístavy a přístavy
v neevropských zemích, jejichž pobřeží se nachází v uzavřených mořích sousedících
s Evropou. Pojem pobřežní plavba rovněž zahrnuje námořní dopravu mezi členskými státy
Unie a Norskem a Islandem a dalšími státy v oblasti Baltského, Černého a Středozemního
moře. (EK, 1999)

V případě trhu s kontejnery je podíl pobřežní plavby významný z následujících důvodů:

 Pobřežní plavba, která představuje kolem 60 % provozu v přístavech EU, je buď
určena pro přímé vnitrozemí, anebo z něj pochází. Proto musí být přístavy vybaveny
tak, aby mohly zajistit odpovídající průchodnost nákladů a poslat kontejnery do jejich
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konečného místa doručení.  Tento údaj zahrnuje výměny s okolními lokalitami, v
souladu s definicí pobřežní plavby a výměny v rámci překládání zboží.

 Údaj pro dálkovou námořní dopravu je třeba dále analyzovat, protože ji lze rozdělit
na (i) náklad, který je v přístavu za účelem překládky a náklad (ii), který je
v přístavu pro přeposlání vnitrozemskou cestou do místa určení. Z tohoto důvodu je
klíčové, aby byl zohledněn podíl překládky.

Naopak trajektová doprava bez překládky (ro-ro) je v podstatě druhem intermodální
dopravy, která zahrnuje část cesty vnitrozemím po silnici a část po moři, která, až na
výjimky, probíhá na krátkou vzdálenost a je proto klasifikována jako pobřežní plavba.

Míra, do které různé země EU užívají železnici a vodní plochy k přepravě nákladu, je velmi
různorodá. Důvody pro to jsou, mimo jiné:

(i) zeměpisné (ostrovní státy používají železnice v menší míře; vnitrozemské regiony ve
středu Evropy, které jsou užívány jako tranzitní země do větších přístavů, používají železnice
ve vetší míře);

(ii) hospodářské/politické (země, jejichž rozvoj zahrnoval těžký průmysl, obecně užívají
železnic ve větší míře; pobaltské státy a skandinávské země mají větší podíl železniční
dopravy);

(iii) environmentální (země s dlouhodobou environmentální politikou užívají železnic ve větší
míře). Zatímco z důvodů udržitelnosti je posun směrem k železniční dopravě obecně vnímán
jako prospěšný, v některých zemích se ve skutečnosti poměr silniční dopravy k železnici
zvýšil, a to pravděpodobně z hospodářských a politických důvodů (viz. bod ii). Mezi lety
2000 a 2010 se tak v 8 členských státech poměr železniční dopravy zvýšil. Zároveň ale v
mnoha jiných členských státech došlo k výraznému posunu směrem k silniční dopravě.

Výkonnosti jednotlivých přístavů poukazují na to, že:

 Silnice je nejužívanějším druhem dopravy mezi Unijními přístavy a vnitrozemskými
lokalitami. Toto lze částečně vysvětlit vysokým podílem pobřežní plavby, která
obecně obsluhuje menší vnitrozemní oblast, ale silniční doprava je hlavně volena z
toho důvodu, že nabízí větší flexibilitu a spolehlivost, společně s jednodušším
přístupem ke všem vnitrozemským lokalitám.

 Námořní přístavy široce využívají vnitrozemské vodní cesty, kdekoliv jsou jejich
dostupnost a kvalita jejich infrastruktury vhodné pro převoz velkých objemů nákladu.
Toto je případ přístavů situovaných v okolí delty řek Rýn a Šelda (Antverpy,
Rotterdam a Amsterdam), kde se podíl vnitrozemských vodních cest pohybuje
stabilně nad hranicí 30 %. Mezi další příklady patří rumunský přístav Konstanca,
francouzské přístavy Le Havre a Marseille a, v poněkud menší míře, německé Brémy
a Hamburk.

 Mnoho přístavů již do velké míry využívá železniční dopravy. Obzvláště vysoký podíl
železniční dopravy lze nalézt v pobaltských přístavech Tallin a Riga (třebaže s nízkou
absolutní průchodností), s většinou volně loženého nákladu. Zaměříme-li se na
přístavy s větším absolutním výkonem, nejlepší příklady lze najít v Německu (Brémy
a Hamburk, které denně vypraví až 250 vlaků), v deltě Rýna a Šeldy (Rotterdam,
Antverpy a Zeebrugge) a v dalších přístavech, které celkově vypravují podstatně
méně vlaků (Koper ve Slovinsku, Gdaňsk a Gdyně v Polsku, Terst a La Spezia v Itálii,
Felixtowe a Southampton ve Spojeném království).

Celkem vzato, přístavy, kterými se tato studie zabývá, vykazují uspokojivou úroveň podílu
využití železnic a vnitrozemských vodních cest z celkového objemu nákladní dopravy.


