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Úvod
BudúcnosÈ britsk˘ch Ïelezníc by mala byÈ nádejná. Îelezniãná

doprava sa momentálne te‰í nevídanej podpore politikov i verej-

nosti. Prehlbovanie ekologick˘ch problémov spolu s krachom ces-

tného programu spôsobili, Ïe v‰etky politické strany, podnikateºská

sféra i verejnosÈ teraz svorne podporujú koncept presedlania

dopravy z cestnej na Ïelezniãnú.

Privatizácia Ïelezníc v‰ak vytvorila znaãné prekáÏky, ktoré bude

treba prekonaÈ, ak majú vlaky skutoãne dostaÈ zelenú. Zanechala

po sebe nestabilnú a roztrie‰tenú sieÈ, z ktorej uniká príli‰ veºa ‰tát-

nych prostriedkov dotujúcich súkromné firmy a do ktorej sa príli‰

málo investuje. K˘m niektoré firmy pri‰li v privatizaãnom procese

k veºkému majetku, iné stoja na pokraji kolapsu.To má ìaleko od

modernej, integrovanej a kvalitnej Ïelezniãnej siete, ktorú krajina

potrebuje, ak majú vlaky úãinne konkurovaÈ autám a kamiónom.

·kodliv˘ charakter privatizácie Ïelezníc dokumentuje skutoãnosÈ,

Ïe to bola najtvrd‰ie vybojovaná privatizácia zo v‰etk˘ch. Návrhy

predchádzajúcej konzervatívnej vlády vyvolali masívne protesty.

Presvedãivé argumenty proti rozbitiu Ïelezníc boli podporené súd-

nymi spormi, demon‰tráciami a parlamentnou opozíciou. B˘valá

vláda v‰ak bola odhodlaná svoj zámer presadiÈ. Za cenu kompro-

misov a s vyuÏitím v‰etk˘ch dostupn˘ch prostriedkov napokon

získala parlamentnú väã‰inu na to, aby privatizaãn˘ proces prak-

ticky ukonãila e‰te pred nástupom labouristickej vlády v máji 1997.

Nová vláda labouristov sa zaviazala sprísniÈ reguláciu v oblasti

Ïelezníc a v budúcnosti zriadiÈ nov˘ národn˘ strategick˘ Ïelezniãn˘

úrad. Otvorila diskusiu o kompetenciách Ïelezniãného úradu

i o budúcej úlohe verejného sektora. John Prescott zaãína for-

mulovaÈ detaily novej vládnej dopravnej politiky.

Cieºom materiálu, ktor˘ drÏíte v rukách, je poukázaÈ na zloÏitosÈ

privatizácie Ïelezníc. Má objasniÈ, kto ão vlastní, ako má sprivatizo-

vaná Ïeleznica fungovaÈ a aké sú hlavné chyby privatizácie. Vy-

pracovali sme tieÏ vlastnú „Chartu pre Ïeleznice“ - kon‰truktívne

podnety a návrhy na zmenu dne‰ného systému na takú

integrovanú, kvalitnú, bezpeãnú a rozvíjajúcu sa Ïelezniãnú sieÈ, akú

Británia potrebuje.

Keith Bill, tajomník koalície ZachráÀme na‰e Ïeleznice

január 1998
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·truktúra 
sprivatizovan˘ch

Ïelezníc
Pôvodn˘m zámerom konzervatívcov bolo pre-

meniÈ Ïelezniãn˘ sektor na voºn˘ trh, v ktorom by
konkurujúce si firmy prevádzkovali osobnú vlakovú
dopravu v priamej vzájomnej konkurencii. Praktické
a politické dôsledky tohoto prístupu si v‰ak postupne
vyÏadovali ãoraz väã‰í dôraz na reguláciu. Koneãná
podoba procesu privatizácie Ïelezníc odráÏa túto
skutoãnosÈ.V˘sledkom je zloÏit˘ a neprehºadn˘ 
systém - zmes voºnej súÈaÏe a regulácie.

Hlavnou ãrtou sprivatizovan˘ch Ïelezníc je oddele-
nie Ïelezniãnej infra‰truktúry (stanice, trate a signalizá-
cia) od vlakovej prevádzky. Îelezniãnú infra‰truktúru
dnes vlastní firma Railtrack privatizovaná v roku 1996.
AÏ 95% príjmov tejto firmy, ktoré dosahujú 2,4 miliardy
L, pochádza z prenajímania staniãn˘ch priestorov
a Ïelezniãn˘ch dráh prevádzkovateºom nákladn˘ch
a osobn˘ch vlakov.

SieÈ osobnej dopravy bola rozdelená do 25 konce-
sionárskych zón (franchising zones). Väã‰ina z nich
vyÏaduje ‰tátne dotácie. KaÏdá zóna bola pridelená tej
firme, ktorá ponúkala prevádzkovaÈ alebo poskytovaÈ
sluÏby s najniÏ‰ím ‰tátnym príspevkom.Vládou menovan˘
správca koncesií (franchise director) stanovuje podmienky
koncesií vrátane minimálnej úrovne poskytovan˘ch sluÏieb
a v niektor˘ch prípadoch aj cestovného a najvy‰‰ieho
prípustného poãtu prepravovan˘ch osôb na vagón. Proces
udeºovania koncesií bol ukonãen˘ v apríli 1997 a kaÏdá
koncesia bola udelená na obdobie 7 aÏ 15 rokov.

DrÏitelia koncesií na prepravu osôb (train operating
companies) nevlastnia vlaky, ktoré prevádzkujú. Pre-
najímajú si ich od troch vlakov˘ch lízingov˘ch
spoloãnosti (známych pod skratkou ROSCO - Rolling
Stock Leasing Companies). Tieto tri lízingové spo-
loãnosti - Porterbrook, Eversholt a Angel - boli spri-
vatizované v novembri 1995.

Spoloãnosti prevádzkujúce vlaky koordinujú roz-
hodnutia vo veciach ich spoloãného záujmu pro-
stredníctvom Asociácie firiem prevádzkujúcich vlaky
(ATOC - Association of Train Operating Companies).

Väã‰ina prevádzok nákladnej Ïelezniãnej dopravy
Britsk˘ch Ïelezníc (British Railways) bola vo februári
1996 privatizovaná americkou firmou Wisconsin
Central. Britská divízia firmy Wisconsin Central sa volá
English, Welsh and Scottish. PrevádzkovaÈ nákladnú
vlakovú dopravu v‰ak môÏe ktorákoºvek súkromná firma
za predpokladu, Ïe splní bezpeãnostné poÏiadavky

a zaplatí firme Railtrack poplatok za prístup k trati.

Zbytok British Railways bol rozdelen˘ na cel˘ rad
pridruÏen˘ch spoloãností zodpovedn˘ch za mnohé
Ïelezniãné funkcie vrátane údrÏby vlakov, opráv tratí
a v˘skumu.Takmer v‰etky tieto pridruÏené spoloãnosti
boli sprivatizované do mája 1997.

Bol zriaden˘ aj Úrad Ïelezniãného regulátora na
zabezpeãenie dodrÏiavania pravidiel v rámci celého
sektora, na regulovanie súÈaÏe a na zastupovanie
záujmov uÏívateºov i prevádzkovateºov Ïelezníc.

ZároveÀ stále preÏíva V˘bor britsk˘ch Ïelezníc
(British Rail Board), pretoÏe konzervatívna vláda ho pri-
jatím privatizaãnej legislatívy zabudla zru‰iÈ. John Prescot
vyuÏíva v súãasnosti v˘bor na konzultácie o svojich
plánoch reformy celého sektoru.

tri

VLAKOVÉ 
LÍZINGOVÉ

SPOLOâNOSTI
Tri lízingové spoloãnosti
vlastnia v‰etky vlaky pre

osobnú dopravu
a prenajímajú ich firmám,
ktoré prevádzkujú vlaky.

DRÎITELIA KONCESIÍ NA
PREPRAVU OSÔB VLAKMI

Prevádzkujú vlaky.

FIRMA RAILTRACK 
Vlastní a udrÏuje Ïelezniãnú

infra‰truktúru (Ïelezniãné trate,
signalizácia a stanice) 

FIRMA ENGLISH,
WELSH & SCOTTISH 

Prevádzkuje väã‰inu nákladnej
Ïelezniãnej dopravy

SPRÁVCA KONCESIÍ
Stanovuje podmienky 
25 koncesií v oblasti 

osobnej dopravy

MINISTERSTVO
FINANCIÍ

ÚRAD
ÎELEZNIâNÉHO

REGULÁTORA
Zodpovedá za dodrÏiavanie

pravidiel v rámci celého
sektora a za reguláciu súÈaÏe
a zastupuje záujmy uÏívateºov
i prevádzkovateºov Ïelezníc.



‰tyri

Rozbitie celonárodnej Ïelezniãnej siete 
na viac neÏ 100 spoloãností, ktoré medzi sebou
súÈaÏia o zisk, mimoriadne komplikuje
zabezpeãovanie finanãne efektívnej, bezpeãnej
a integrovanej Ïelezniãnej siete. Britská
Ïelezniãná sieÈ potrebuje seriózne investície
a primerané dotácie. Sú obavy, Ïe ‰tátne
dotácie sú pohlcované byrokraciou a vyuÏívajú
sa na zvy‰ovanie súkromn˘ch ziskov namiesto
toho, aby sa pouÏili na rast kvality sluÏieb
a investície.

R˘chlou privatizáciou sa vláda dopustila
mnoÏstva zásadn˘ch ch˘b, pretoÏe:

• nezabezpeãila systém regulácie, ktor˘ by
zaruãoval väã‰ie investície;

• odmietla prijaÈ legislatívne opatrenia, ktoré

by zabezpeãili, aby sa nadmerné zisky
reinvestovali v rámci sektora;

• privatizovala na základe ceny a nie na základe
kvality, t.j. kontrakty získali firmy, ktoré
sºubovali poskytovanie sluÏieb za nízke ceny
a nie vo vysokej kvalite;

• rozdrobila Ïelezniãnú sieÈ t˘m, Ïe jednu
spoloãnosÈ rozbila na vy‰e 100 nezávisl˘ch
spoloãností;

• neochránila záujmy cestujúcich primeranou
reguláciou prepravného a poskytovan˘ch
sluÏieb;

• presadila komerãnú nezávislosÈ firiem 
na úkor integrovanej siete.

Dopady 
privatizácie 

na Ïeleznice v Británii

Británia stratila svoju národnú Ïelezniãnú sieÈ.
Má zlepenec sluÏieb poskytovan˘ch vzájomne 
si konkurujúcimi konglomerátmi, ktoré riadia
Ïelezniãné prevádzky podºa svojich ‰ir‰ích
komerãn˘ch záujmov a ambícií.

Fragmentácia Ïelezniãného systému ukrajuje
z v˘hod z ãias unitárnych Britsk˘ch Ïelezníc. Súãasne 
sa spochybnila schopnosÈ Ïelezníc ponúknuÈ verejnosti
„rovnocennú“ alternatívu voãi autám.

Spojenia

Niektorí prevádzkovatelia odmietajú poskytnúÈ
napojenia vlastn˘ch spojov na spoje konkurenãn˘ch

firiem. SpoloãnosÈ Railtrack South West reagovala 
na list jedného zo zákazníkov takto: „Rôzne Ïelezniãné
spoloãnosti väã‰inou nepresadzujú politiku napojenia
spojov pre cestujúcich vyuÏívajúcich vlaky in˘ch
spoloãnosti.“ Ústredn˘ poradn˘ v˘bor uÏívateºov
Ïelezníc (Central Rail Users Consultative Committee)
pritom odhaduje, Ïe pribliÏne jedna tretina ciest vlakmi
InterCity vyÏaduje takéto prestupovanie.

Poskytovanie informácií

SpoºahlivosÈ informácií o Ïelezniãn˘ch sluÏbách
klesla na neprijateºne nízku úroveÀ. Jedna ‰túdia 
za druhou kon‰tatuje, Ïe vôbec nie je moÏné spoºahnúÈ
sa na informácie poskytnuté predajcami lístkov 
a ani Národn˘m Ïelezniãn˘m informaãn˘m servisom
(National Rail Enquiry Service - NRES). Nie je to
chybou personálu. Po prvé, veºká ãasÈ NRES-u
je rie‰ená subdodávateºsky kvôli zníÏeniu nákladov.
To viedlo k prepú‰Èaniu 

Fragmentácia
Ïelezniãnej siete
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Cestovné lístky

Firmy prestávajú poskytovaÈ Ïelezniãné lístky
s celo‰tátnou platnosÈou a sústreìujú sa na vopred
rezervované lístky daného prevádzkovateºa. Lístok
SuperSaver je dobr˘m príkladom. Je to najlacnej‰í,
celo‰tátne a v‰eobecne platn˘ lístok pre diaºkové spoje
(t.j. nielen na jednu presne urãenú cestu v presne
urãen˘ ãas).Tento lístok je uÏ postupne vyraìovan˘
z predaja. SuperSaver bol napríklad zru‰en˘ na spojoch
Lond˘n-Norwich a Euston-Birmingham. SpoloãnosÈ
Virgin Crosscountry zv˘‰ila zaãiatkom roka cenu
väã‰iny anglicko-‰kótskych SuperSaverov o 15 percent,
ão predstavuje 6-násobok inflácie.V januári 1998 boli
snahy SuperSaver úplne zru‰iÈ na západnom pobreÏí,
av‰ak ‰iroká protestná kampaÀ koalície ZachráÀme
na‰e Ïeleznice tento úmysel zmarila. Namiesto toho sa
v‰ak pripravuje zv˘‰enie ceny lístka o 3 aÏ 10 percent.
Lístky Apex, ktoré sú ponúkané ako alternatíva, musia
byÈ vopred rezervované a sú obmedzené poãtom spo-
jov a miest.To v‰etko vytvára neprehºadnú ‰truktúru
cestovn˘ch lístkov, stratu flexibility pre pasaÏierov
a postupnú likvidáciu koherentného celo‰tátneho
systému Ïelezniãn˘ch lístkov.

Rozpoãet na údrÏbu siete Ïelezniãn˘ch tratí je
príli‰ nízky a reálne v˘davky sú vÏdy e‰te men‰ie
ako plánovan˘ rozpoãet. Opätovné otváranie
zru‰en˘ch tratí a staníc sa zastavilo a neexistujú
plány pre roz‰irovanie elektrifikácie Ïelezniãného
systému. Investiãné plány firmy Railtrack nechávajú
mnohé ãasti krajiny bez prístupu k elektrifikovanej
r˘chlostnej dráhe európskej triedy.

ÚdrÏba
Firme Railtrack bola zverená úloha udrÏiavaÈ

Ïelezniãnú sieÈ.Väã‰ina z jej príjmu plynie z posky-
tovania sústavy tratí vlakov˘m prevádzkovateºom, ktorá
by mala byÈ bezpeãná a dobre udrÏiavaná. Platné právne
predpisy v‰ak od tejto firmy nevyÏadujú, aby
preukázala, Ïe jej údrÏbov˘ plán je postaãujúci 
na udrÏanie siete v „primeranom stave“. Práve preto
existujú obavy, Ïe plány údrÏby, ktoré firma zverejnila,
nie sú dostaãujúce na primeranú údrÏbu Ïelezniãnej
siete.Ani tieto v‰ak firma Railtrack nesplnila.

Podºa Správy o manaÏmente siete firmy Railtrack,
spoloãnosÈ plánuje v nasledujúcich desiatich rokoch
vynaloÏiÈ roãne zhruba 1,4 miliardy libier na údrÏbu
a obnovu Ïelezniãnej siete. Mnohé nezávislé ‰túdie
vypracované pre firmu Railtrack v‰ak ukazujú, Ïe to
nebude staãiÈ. Jedna z t˘chto ‰túdií vypracovaná
Skupinou pre plánovanie v˘stavby b˘val˘ch Britsk˘ch
Ïelezníc zistila, Ïe mnohé z 55 tisíc mostov v správe

firmy Railtrack sa blíÏia ku koncu svojej Ïivotnosti.
Minimalistick˘ odhad nákladov na obnovu a údrÏbu
mostov, tunelov a ochrann˘ch bariér proti morskej
vode v správe firmy Railtrack sa pohybuje na úrovni 
11 miliárd libier. Na tento úãel vyhradila firma Railtrack
vo svojom rozpoãte len 1.14 miliárd libier.

Podºa dostupn˘ch informácií firma Railtrack zadala
vypracovanie aj in˘ch nezávisl˘ch ‰túdií, ktoré tieÏ
ukazujú, Ïe odhady nákladov firmy na udrÏanie prime-
raného stavu Ïelezniãnej siete sú príli‰ nízke. Railtrack
odmieta tieto materiály zverejniÈ.Av‰ak aj z intern˘ch
materiálov firmy (napr. uvedená Správa o meneÏmente
siete firmy Railtrack) je jasné, Ïe navrhovaná miera
obnovy tratí je úplne nedostatoãná. Podºa t˘chto
údajov by bol kaÏd˘ traÈov˘ úsek obnoven˘ priemerne
raz za 128 rokov!

Rozvoj siete
Reálne v˘davky firmy Railtrack na základnú údrÏbu

sú vÏdy niÏ‰ie ako plánované náklady v rozpoãte.
V súãasnosti má 385 miliónov libier v nevybaven˘ch
objednávkach na kapitálové v˘davky a na obnovu tratí
a ‰truktúr bolo vynaloÏen˘ch o 277 miliónov menej,
neÏ sa plánovalo. Nedostatoãné vynakladanie
prostriedkov na údrÏbu bolo Ïelezniãn˘m regulátorom
Johnom Swiftom oznaãené ako „absolútne
neprípustné“.

Aby sa podarilo firmu Railtrack predaÈ, vláda
zabezpeãila, Ïe táto firma má garantovan˘ zisk zo zmlúv
s ostatn˘mi podnikmi. Jediné, ão má Railtrack na
oplátku urobiÈ, je udrÏiavaÈ existujúcu sieÈ.Ak má v‰ak
garantovan˘ stabiln˘ a slu‰n˘ príjem, nemá motiváciu
ohrozovaÈ vlastné zisky riskantn˘m a razantn˘m
roz‰irovaním Ïelezniãnej siete. Preto firma Railtrack
nemá v tomto smere do budúcnosti Ïiadne ambície.

Plánovan˘ rast
Na tom, Ïe ÈaÏisko v nákladnej i osobnej doprave

by sa malo presunúÈ z ciest na Ïeleznice, sa uÏ zhodujú
v‰etci.Av‰ak ani jedna firma s koncesiou a ani Railtrack
nie sú povinné zvy‰ovaÈ podiel Ïelezniãnej dopravy na
dopravnom trhu. Firmu Railtrack vláda odpredala na
základe predpokladu, Ïe podiel nákladnej a osobnej
Ïelezniãnej dopravy na celkovom dopravnom trhu

Nedostatoãné
investície do siete
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Firma Railtrack poskytla na údrÏbu Ïelezniãn˘ch
staníc o takmer 400 mil. libier menej,
neÏ plánovala v rozpoãte



‰esÈ

ostane v najbliÏ‰ích 25 rokoch prinajlep‰om stabiln˘
(okolo 5 percent).

Najkomplexnej‰ou ‰túdiou, ktorá bola na tému
budúcnosti dopravy v Anglicku doteraz vypracovaná,
je ‰túdia Kráºovskej komisie pre zneãistenie Ïivotného
prostredia.Táto ‰túdia uÏ v roku 1994 odporúãala
zv˘‰iÈ podiel nákladnej Ïelezniãnej dopravy zo 6,5 na
20 percent. Najväã‰í sprivatizovan˘ podnik nákladnej
Ïelezniãnej dopravy oãakáva trojnásobn˘ nárast svojho
podielu na trhu a Skupina uÏívateºov nákladnej
Ïelezniãnej dopravy predpokladá 10-percentn˘
medziroãn˘ rast. Plánovan˘ medziroãn˘ rast podºa firmy
Railtrack sú v‰ak iba 2 percentá.

Nové trate a stanice
Firma Railtrack sa zaviazala otvoriÈ v najbliÏ‰ích 

10 rokoch len 13 nov˘ch staníc a len 2 nové trate.
V‰etky tieto zámery financujú samosprávy. Oproti
tomu Britské Ïeleznice v období pred privatizáciou
otvárali roãne 15 nov˘ch staníc. Len v roku 1987 bolo
znovuotvoren˘ch celkom 25 v minulosti zru‰en˘ch
staníc a 66 km niekdaj‰ích tratí, ktoré sa vyuÏívali iba
na nákladnú dopravu, bolo sprevádzkovan˘ch aj pre
verejnosÈ.

Jedn˘m z dôvodov útlmu znovuotvárania zru‰en˘ch
staníc i tratí je fakt, Ïe Railtrack si za ne úãtuje viac ako
b˘valé Britské Ïeleznice. Jedna z mála staníc, ktorá má
byÈ otvorená, je Ashchurch v Gloucestershire. Podºa
údajov Britsk˘ch Ïelezníc sa v roku 1992 náklady na
tento úãel pohybovali okolo 353 tisíc libier. Railtrack
zv˘‰il túto prvú kalkuláciu vo februári 1995 na 600 tisíc
libier a následne v júni toho istého roku na vy‰e 
1 milión libier. Podºa poslednej Správy o manaÏmente
siete skutoãná cena projektu predstavuje „o nieão
menej neÏ jeden milión libier“. Preto neprekvapuje,
Ïe samosprávy odmietajú platiÈ firme Railtrack
nafúknuté ceny za znovuotváranie zru‰en˘ch staníc
a tratí.T̆ m viac, ak sa tie stanice a trate, ktoré
financovali samosprávy, stanú iba zdrojom príjmov tejto
firmy, pretoÏe Railtrack úãtuje ostatn˘m
prevádzkovateºom poplatky za prístup k nim.

Veºké plány a elektrifikácia
V zámeroch Railtrack figurujú len dva veºké

programy: projekt Thameslink 2000 (ktor˘ firma
súhlasila financovaÈ v˘menou za odpísanie obrovského
dlhu zo strany ‰tátu) a modernizácia hlavnej trate
západného pobreÏia. Neexistujú Ïiadne plány na
rozsiahlej‰í elektrifikaãn˘ program.V 10-roãnom
v˘hºade podºa Správy o manaÏmente siete celkom
ch˘bajú nasledovné elektrifikaãno-modernizaãné
zámery: hlavná traÈ centrálnej oblasti, veºká hlavná
západná traÈ, trate Trans-Pennine, hlavné vnútorné trate
v ·kótsku, hlavná traÈ severného Walesu a juÏná
pobreÏná traÈ.V‰etky tieto projekty majú podporu
miestnych samospráv a boli vyhodnotené nezávisl˘mi
poradensk˘mi firmami. âo sa t˘ka elektrifikácie siete,
Británia má elektrifikovanú len jednu tretinu svojej
siete, ãím naìalej zaostáva za ostatn˘mi európskymi
krajinami (napr. Francúzsko 42 %, ·panielsko 55 %
a Holandsko 72 %).

Vlaky
·ance na obmenu star˘ch vlakov nov˘mi sú po

privatizácii otázne. Napriek tomu, Ïe ãasÈ naj-
star‰ích vlakov bude nahradená, mnohé ìal‰ie
budú iba odhrdzené a premaºované. Iba málo
firiem plánuje v˘razne zv˘‰iÈ kapacitu svojich
strojov˘ch parkov a mnohé neplánujú zakúpiÈ 
ani jeden nov˘ vlak.

Privatizácia Ïelezníc mala za následok prudk˘ pokles
objednávok na nové vlaky pre osobnú prepravu.
V priebehu troch rokov nebola zadaná ani jediná
objednávka, ão spôsobilo zatvorenie podniku, ktor˘
v Yorku vyrábal vlaky. Po dlhom ãase sa dnes zaãínajú
pripravovaÈ aspoÀ plány na nové vlaky, zatiaº v‰ak bolo
podpísan˘ch len niekoºko zmlúv. Privatizovaná Ïeleznica
má pred sebou dlhú cestu, k˘m dosiahne úroveÀ
Britsk˘ch Ïelezníc, ktoré za posledn˘ch päÈ rokov
svojej existencie pred privatizáciou uviedli do
prevádzky pribliÏne 2000 nov˘ch vagónov. Oproti tomu
licenãná zmluva zaväzuje firmy k sprevádzkovaniu len
2000 nov˘ch vagónov v priebehu 15 rokov.

Najpovzbudivej‰ím je plán firmy Virgin vybaviÈ dva
Ïelezniãné podniky, ktoré vlastní, flotilou nov˘ch vlakov.
Inde budú vymenené najstar‰ie vlakové typy - hlavne
Connex South East, London Tilbury a Southend Line.
Aj keì tieto plány moÏno iba privítaÈ, v skutoãnosti uÏ
aj tak neostávalo niã iné, ako tieto vlaky nahradiÈ -
mnohé z nich sa totiÏ blíÏili k svojim ‰tyridsiatym
narodeninám a dlh‰ie by uÏ naozaj nemohli slúÏiÈ.
Mnohé podniky zvolili jednoduch‰iu alternatívu -
upraviÈ a premaºovaÈ existujúce vlaky.To znamená, Ïe
v prv˘ch rokoch budúceho storoãia budú cestujúci na
mnoh˘ch v˘znamn˘ch linkách ako Victoria-Brighton,
Paddington-Bristol ãi Lond˘n-Sheffield cestovaÈ vlakmi
star˘mi 30 aÏ 40 rokov.

Asociácia v˘robcov vlakov zhrnula túto situáciu
nasledovne: „Je mnoho plánov, ale stále málo
objednávok.A tie objednávky, ktoré pri‰li, sú len 
na v˘menu star˘ch rozpadnut˘ch vagónov.“

Program montáÏe nov˘ch vlakov Britsk˘ch Ïelezníc sa
vìaka privatizácii zastavil.To bola priama príãina
zatvorenia závodu na v˘robu osobn˘ch vlakov v Yorku.



V procese prípravy privatizácie bolo zru‰en˘ch
mnoho sluÏieb a mnohé ìal‰ie boli v˘razne
oklie‰tené. Právna ochrana Ïelezniãn˘ch sluÏieb 
je obmedzená. Niektoré firmy uÏ redukujú
nechránené sluÏby, k˘m iné ru‰ia lokálne spoje,
ktoré doteraz plnili „sociálnu“ funkciu, a orientujú
sa na prebytkové a lukratívnej‰ie diaºkové spoje,
na ktor˘ch konkurujú in˘m spoloãnostiam.

Povolenie na poskytovanie Ïelezniãnej sluÏby 
sa udeºuje operátorovi s podmienkou zabezpeãenia
aspoÀ minimálnej úrovne sluÏieb.Toto minimum
(známe pod názvom PoÏiadavky na sluÏby cestujúcim)
je v‰ak stanovené na podstatne niÏ‰ej úrovni, akú má

dne‰ná hustota spojov.To znamená, Ïe súkromní
prevádzkovatelia môÏu bez obáv redukovaÈ spoje
InterCity z Lond˘na do veºk˘ch centier, ako napríklad
Reading, Peterborough, Doncaster a York o viac ako
jednu tretinu. Spoje InterCity z miest Slough,
Huntington, Poole, East Croydon a zo západu Swansea
môÏu byÈ zru‰ené celkom.

Jeden zo súkromn˘ch prevádzkovateºov - Connex
South Central - uÏ zru‰il viac neÏ 50 nechránen˘ch
denn˘ch vlakov prevaÏne zo spojov metra z juÏného

Lond˘na. Iné spoloãnosti, ako napríklad Thames Trains,
sa odmietli zaruãiÈ, Ïe spoje zabezpeãované ich
poboãkami nebudú redukované, keì im vláda zníÏi
‰tátne dotácie.

Náklady na prevádzku mnoh˘ch vedºaj‰ích tratí
budú ìalej rásÈ, pretoÏe po privatizácii odpadáva
moÏnosÈ kríÏovej dotácie nákladov na prevádzku menej
frekventovan˘ch vedºaj‰ích spojov zo ziskov
z frekventovan˘ch hlavn˘ch spojov. Mnoho tratí uÏ bolo
privatizovan˘ch s „riedkym“ harmonogramom (medzi
jedn˘m aÏ ‰tyrmi spojmi za deÀ, v jednom prípade
dokonca jedin˘m spojom za t˘ÏdeÀ). Práve tieto spoje
budú pravdepodobne redukované ako prvé. Patria
medzi ne aj miestne spoje Newcastle-Berwick,
Goole-Leeds, Stockport-Stalybridge,
Retford-Cleethorpes a Seven Sisters-Stratford.

Poãas prípravy na privatizáciu do‰lo tieÏ k celému
radu obmedzení hlavn˘ch Ïelezniãn˘ch sluÏieb. Bola
napríklad zru‰ená celá Ïelezniãná preprava automobilov,
lôÏkové vozne na trati Devon-·kótsko i v‰etky

sedem

ZniÏovanie
poãtu spojov,
preplnenosÈ
vlakov 
a zbytoãná konkurencia

3 ABSURDNOSTI PRIVATIZÁCIE
ÎELEZNÍC

• Viac ako 700 Ïelezniãn˘ch vozÀov a lokomotív sa
nachádza v depách a na vojensk˘ch základniach.
Mnohé z t˘chto vlakov by sa mohli opäÈ uviesÈ do
prevádzky, ãím by prispeli k skvalitneniu sluÏieb
a zmierneniu poddimenzovanosti súãasn˘ch
kapacít.Av‰ak po privatizácií sú náklady na ich
prenájom také vysoké, Ïe Ïelezniãné podniky
rad‰ej drÏia tieto voºné vlaky za ostnat˘mi
drôtmi stráÏen˘mi ozbrojen˘mi jednotkami.

• Personál nástupi‰Èa na stanici Beckham musel
pouÏiÈ hlinu na uhasenie poÏiaru, ktor˘ vypukol
pri koºajniciach, pretoÏe hasiace prístroje patrili
inej firme.

• Îeleznice kedysi posielali svoju internú po‰tu
vlakmi.To je uÏ dnes minulosÈou - niektoré firmy
vyuÏívajú sluÏby cestn˘ch dopravn˘ch firiem.
To vedie k tak˘m oneskoreniam, Ïe v ãase doru-
ãenia sú uÏ informácie neaktuálne.

• Vlaky, ktoré vyÏadujú opravy, sú dnes do depa
beÏne dopravované po ceste. Je totiÏ lacnej‰ie
vyuÏívaÈ diaºkovú kamiónovú dopravu, neÏ platiÈ
poplatky za pouÏívanie Ïelezníc firme Railtrack.
Niektoré lokomotívové depá sú uÏ zásobované
naftou autami a nie po Ïeleznici.
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sedadlové vozne na noãn˘ch spojoch Anglicko-·kótsko.
Radikálne boli tieÏ obmedzené mnohé predmestské
spoje, medzi nimi napríklad spoje Watford-St.Albans 
ãi Kings Cross-Welwyn Garden City.

Firmy taktieÏ presúvajú svoje vlaky, poskytujúce
dovtedy sociálne a lokálne sluÏby, na v˘nosné diaºkové
trate. Príkladom môÏu byÈ firmy West Anglia a Great
Northern, ktoré redukujú spoje zo Stevenage v ãase
dopravnej ‰piãky a zvy‰ujú poãet ponúkan˘ch spojov
do Peterborough, aby konkurovali firme GNER.
Podobne spoloãnosÈ North London Railways teraz
ponúka viac spojov do Birminghamu, aby konkurovala
spoloãnosti Virgin, priãom úplne zru‰ila osobn˘ vlak
Euston-Watford.

Táto prebytoãná konkurencia priná‰a neprehºadné
mnoÏstvo cestovn˘ch lístkov na kºúãov˘ch tratiach.
Tak napríklad, v súãasnosti ponúkajú traja prevádz-
kovatelia na linke Lond˘n-Birmingham vy‰e 22 rôznych
cestovn˘ch lístkov. Potom neprekvapuje, ak informácie
o najv˘hodnej‰om cestovnom lístku, ktoré zákazník
dostane v pokladniach alebo cez Národn˘ Ïelezniãn˘
informaãn˘ systém, sú ãasto nesprávne.

ëal‰ím problémom je nedostatoãná regulácia
preplÀovania vlakov.

1. Neexistujú právne normy na zabránenie pre-
plÀovania vlakov.

2. Napriek tomu, Ïe pre niektoré miestne siete
platia predpisy stanovujúce maximálny poãet
prepravovan˘ch osôb, na mnohé sa Ïiadne
obmedzenia nevzÈahujú.

Napríklad na prepravu cestujúcich zo South East 
sa vzÈahuje regulácia proti preplneniu, ale na prepravu
cestujúcich v Bristole, Nottinghame a Edinburghu 
uÏ nie. Cestujúci na linkách InterCity nemajú Ïiadnu
ochranu. Správca koncesií predpokladá, Ïe b˘valé linky
InterCity sú v prvom rade komerãné, a preto
prirodzené sily trhu zabezpeãia zákazníkom v‰etku
potrebnú ochranu. UÏívatelia prístupov˘ch tratí
k turistick˘m strediskám tieÏ nemajú Ïiadnu ochranu.
Britské Ïeleznice pred privatizáciou zvykli v lete
zaraìovaÈ dlh‰ie vlaky smerujúce k letoviskám typu
Skegness alebo Aberystwyth.V lete 1997 firmy tieto
spoje nevybavili ‰peciálne predæÏen˘mi vlakmi, takÏe
vlaky boli preplnené do krajnosti a musela byÈ
zabezpeãená náhradná autobusová doprava.
V jednom prípade bola privolaná polícia ku stovkám
rozhnevan˘ch cestujúcich potom, ako sa firma Central
Train rozhodla nasadiÈ v turistickej víkendovej ‰piãke 
na spoj zo Skegness vlak s jedin˘m vozÀom.

3. Aj na tratiach, na ktoré sa vzÈahuje regulácia
maximálneho poãtu prepravovan˘ch osôb, sú
normy príli‰ voºné, ich plnenie je nedostatoãne
kontrolované a sú stanovené na niÏ‰iu úroveÀ
ako za ãias Britsk˘ch Ïelezníc.

Tak napríklad:

• Stanovené maximálne poãty osôb pripú‰Èajú znaãné
preplnenie.

• Záväzok kontrolovaÈ normy v South East dvakrát
roãne bol zredukovan˘ na jednu kontrolu za rok.

• Od zru‰enia Britsk˘ch Ïelezníc sa zmenili pravidlá.
Ak by stále platili pôvodné normy, podºa ktor˘ch 
sa riadili Britské Ïeleznice, tak traja z desiatich
koncesionárov v oblasti South East by poru‰ovali
zmluvu a museli by podniknúÈ kroky na zníÏenie
preplnenia vlakov. Po zmene pravidiel vyhovujú
podmienkam v‰etky podniky.

U deviatich z desiatich koncesionárov v South East
nenájdete miesto na sedenie poãas dopravnej ‰piãky
a v troch podnikoch, ktoré majú byÈ privatizované,
sa preplnenie tieÏ zv˘‰ilo.

Îelezniãná doprava sa povaÏuje za veºmi
bezpeãn˘ spôsob prepravy. Rozdrobenie siete
a nedostatok investícií v‰ak zvy‰ujú riziko nehôd.

Rozdelenie Ïelezniãnej siete na viac ako sto
podnikov a ãoraz ãastej‰ie vyuÏívanie subdodávateºov
na v˘kon údrÏby vedie k znejasneniu zodpovednosti za
bezpeãnosÈ. Na toto nebezpeãenstvo upozornil aj Úrad
pre zdravie a bezpeãnosÈ, ktor˘ varoval, Ïe „pokiaº 
sa nepodniknú úãinné kroky na vytvorenie takého
systému, ktor˘ by zabezpeãil náleÏité vybavenie
a organizáciu nov˘ch prevádzkovateºov, neexistuje
istota, Ïe od samého zaãiatku bude dostatoãne

Obavy 
z bezpeãnosti
Ïelezniãnej dopravy
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minimalizované riziko nehôd a Ïe sa v dohodách medzi
rôznymi partnermi nezabudne na dôleÏité veci.“

Krátko po privatizácií Ïelezníc sa tieto varovné
slová takmer premenili na skutoãnosÈ po sérii nehôd,
ktoré nemali ìaleko od katastrof, pretoÏe mnoho
firiem poru‰ilo bezpeãnostné predpisy pri prácach 
na tratiach (niektoré nezvládli kontrolu extern˘ch
dodávateºov). Incidenty boli spôsobené po‰kodením
svetelnej signalizácie a ponechaním náradia
a materiálov príli‰ blízko tratí. „Bezpeãnostn˘ protokol“
firmy Railtrack, ktor˘ z firmy neplánovane unikol 
a bol zverejnen˘ v marci 1997, ukázal, Ïe frekvencia
incidentov na britsk˘ch Ïelezniciach stúpla od
septembra do decembra roku 1996 na ‰esÈ za t˘ÏdeÀ
(oproti ‰tyrom incidentom za t˘ÏdeÀ v období 
od januára do júna toho istého roku). Rozsiahla ‰túdia
Úradu pre zdravie a bezpeãnosÈ z roku 1996, zameraná
na vyuÏívanie extern˘ch zmluvn˘ch partnerov, zistila
závaÏné nedostatky v spôsobe, ak˘m Railtrack riadi
zmluvn˘ch subdodávateºov a navy‰e zistila, Ïe Railtrack
poru‰uje vlastné bezpeãnostné zásady.

Nedávno Úrad pre zdravie a bezpeãnosÈ vo svojej
v˘roãnej správe kritizoval zniÏovanie úrovne
bezpeãnosti vo firmách, motivované snahou
o zniÏovanie nákladov.

Railtrack ãelí aj v˘raznému konfliktu záujmov.Tejto
spoloãnosti bola na jednej strane zverená zodpoved-
nosÈ za dozor nad bezpeãnosÈou na Ïelezniciach ako
tak˘ch (priãom Úrad pre zdravie a bezpeãnosÈ má
koneãnú zodpovednosÈ), priãom zároveÀ predstavuje
najväã‰í komerãn˘ prvok v Ïelezniãnom sektore.

BezpeãnosÈ na dráhach tieÏ ohrozuje nedostatok
investícií. Kºúãové sú najmä dva problémy:

1. Automatická ochrana vlakov (Automatic
Train Protection - ATP). ATP je systém, ktor˘ má
zabrániÈ vlaku prejsÈ cez v˘straÏné znamenie. Súãasné
signalizaãné systémy vydávajú zvukové i vizuálne
varovné signály, av‰ak nebránia automaticky vlaku prejsÈ
cez v˘straÏné znamenie. Systém ATP mal byÈ plo‰ne
in‰talovan˘ po ne‰Èastí v Clapham Junction v roku
1988, kde pri‰lo o Ïivot 35 ºudí. Program ATP mal zaãaÈ
pilotnou prevádzkou na hlavnej linke Great Western.
Cena ATP systému - vtedy 700 miliónov libier - v‰ak
viedla k tomu, Ïe vláda nesplnila svoj sºub nain‰talovaÈ
tento systém v celo‰tátnom merítku. Dokonca ani
pilotn˘ systém na linke Great Western nefungoval
v ãase ne‰Èastia v Southall v roku 1997.Ak by bol
systém fungoval, mohlo sa po ne‰Èastí v Clapham
predísÈ mnoh˘m tragick˘m nehodám, vrátane
katastrofám vo Watforde (1 m⁄tvy, 68 ranen˘ch),
Cowdene (5 m⁄tvych, 12 ranen˘ch), Newtone (4 m⁄tvi,
22 ranen˘ch), Cannon Street (2 m⁄tvi, 248 ranen˘ch)
a Bellgrove (2 m⁄tvi, 40 ranen˘ch).

2. Îelezniãné vozne typu „Mark One“.
V Anglicku sa stále vyuÏíva asi 2000 vozÀov typu Mark
One.Tieto Ïelezniãné vozne, postavené v rokoch 1950
aÏ 1970, neboli kon‰truované podºa modern˘ch noriem
nárazuvzdornosti.Ak dôjde k zráÏke v takomto vozni,
riziko usmrtenia alebo zranenia pasaÏierov je podstatne
vy‰‰ie ako v modern˘ch vlakoch. Údaje Úradu pre
zdravie a bezpeãnosÈ ukazujú, Ïe priemerné mnoÏstvo
smrteºn˘ch zranení vo vozni typu „Mark One“ 
je 5,7 oproti 2,1 v modern˘ch vlakoch.Toto tvrdenie
dokázali i tragédie v Clapham Junction a Cowdene.
Vy‰etrovanie ne‰Èastia v Clapham Junction odporuãilo
vyradiÈ z prevádzky alebo vystuÏiÈ Ïelezniãné vozne
typu Mark One. Prvá poÏiadavka - vyradenie - celkom
iste nebude splnená, pretoÏe mnohé udelené koncesie
neobsahovali poÏiadavku na obstaranie nov˘ch vlakov.
Napríklad takmer dve tretiny Ïelezniãn˘ch vozÀov
firmy Connex South Central sú práve vozne typu Mark
One. Napriek tomu nie je táto firma povinná zakúpiÈ
ani jeden nov˘ vlak poãas trvania jej 7-roãnej koncesie.

NajdôleÏitej‰ie závery vy‰etrovania havárií sa dodnes
nerealizovali.
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Britská koalícia „ZachráÀme na‰e Ïeleznice“ verí v perspektívnosÈ
Ïelezniãnej dopravy. Jej desaÈbodová Charta Ïelezníc odráÏa to, ão podºa 
jej ãlenov od Ïelezniãného systému oãakávajú cestujúci i celá spoloãnosÈ.
Británia vyna‰la Ïeleznicu a nie je preto Ïiaden dôvod, preão by sa britská
Ïelezniãná sieÈ nemohla vyrovnaÈ svetovej ‰piãke. Charta obsahuje zásady
a postupy, ktor˘mi je moÏné pre Britániu zabezpeãiÈ prvotriedny
Ïelezniãn˘ systém v 21. storoãí.

Charta pre Ïeleznice
RASTÚCI PODIEL NA CELO·TÁTNOM OBJEME
NÁKLADNEJ A OSOBNEJ PREPRAVY

Deklarovan˘m cieºom vlády je, aby Ïeleznica prebrala Èarchu dopravy z ciest.Aby to
bolo moÏné aj dosiahnuÈ, Ïelezniciam je potrebné stanoviÈ cieºové hodnoty rastu
trhového podielu.Tieto cieºové hodnoty by mohli vychádzaÈ z uÏ existujúcich hodnôt,
ktoré vyplynuli z doposiaº najväã‰ieho prieskumu v britskom sektore dopravy, ktor˘
vykonala Kráºovská komisia pre otázky zneãistenia Ïivotného prostredia. Komisia
stanovila smerné hodnoty nárastu podielu pasaÏier-kilometrov vo verejnej doprave
z 12 % v roku 1993 na 20 % do roku 2005 a 30 % do roku 2020 a nárastu podielu
ton-kilometrov prepravovan˘ch po Ïeleznici zo 6,5 % v roku 1993 na 10 % v roku
2000 a 20 % v roku 2010.

MODERNÁ ÎELEZNIâNÁ SIEË

Príli‰ veºa pasaÏierov je núten˘ch pouÏívaÈ staré a preplnené vlaky, zanedbané stanice
a neudrÏiavané trate. Potrebujeme dodatoãn˘ plán rozvoja Ïelezníc, ktor˘ bude
obsahovaÈ plán postupnej elektrifikácie a modernizácie hlavn˘ch tratí, obnovy
vozového parku, údrÏby a modernizácie infra‰truktúry a obnovy Ïelezniãn˘ch staníc.

KOMPAKTNÁ A INTEGROVANÁ SIEË

Z nedávneho v˘skumu uskutoãneného organizáciou Transport 2000 vypl˘va, Ïe aj keì
väã‰ina ºudí podporuje princíp verejnej dopravy, sami ju neradi pouÏívajú.Väã‰ina
uvádza, Ïe pouÏívanie verejnej dopravy „pociÈujú ako nieão neprirodzené“.
Aby systém verejnej dopravy úãinne motivoval ºudí obmedziÈ pouÏívanie vlastn˘ch áut,
musí byÈ schopn˘ konkurovaÈ osobn˘m autám z hºadiska ich pruÏnosti a prepravy od
domu k domu.
V privatizovanom prostredí Ïelezniãné spoloãnosti medzi sebou súÈaÏia.V budúcnosti
by mali v‰etci, ktorí budú zainteresovaní do Ïelezniãnej dopravy, navzájom
spolupracovaÈ, aby boli schopní poskytnúÈ integrovanú alternatívu k osobnej
a nákladnej automobilovej doprave.

V praxi to znamená, Ïe:
• informácie o sluÏbách musia byÈ presné, zrozumiteºné a ºahko dostupné

V Holandsku existuje poãítaãov˘ informaãn˘ systém, ktor˘ zákazníkovi do 30 sekúnd
vyhºadá spojenie verejnou dopravou od jednej adresy ku druhej.VerejnosÈ vyslovuje
s t˘mto systémom aÏ 93 percentnú spokojnosÈ. Podobné systémy potrebujeme aj u nás.

• stanice by mali byÈ príjemné, bezpeãné a ºahko pouÏívateºné
• vlakové a autobusové spojenia by mali na seba navzájom dobre nadväzovaÈ
• systém predaja lístkov by mal byÈ jednoduch˘ a plne integrovan˘

s autobusov˘mi sluÏbami
Príklady toho, ão je moÏné dosiahnuÈ, nachádzame opäÈ v zahraniãí.V Holandsku je
moÏné pouÏiÈ jeden lístok - tzv. „strippenkaart“ - na v‰etk˘ch spojeniach verejnej
dopravy kdekoºvek v krajine.V ·vajãiarsku existuje „v‰eobecná permanentka“, ktorej
drÏiteº môÏe bez obmedzenia cestovaÈ po cel˘ rok na takmer v‰etk˘ch Ïelezniãn˘ch,
autobusov˘ch a elektriãkov˘ch linkách krajiny iba za 1.135 libier roãne! (Zºavnené
verzie sú e‰te lacnej‰ie).

âINNOSË VEREJNÉHO SEKTORA VO VEREJNOM ZÁUJME

Tony Blair svojho ãasu kon‰tatoval, Ïe otázku budúceho vlastníctva Ïelezníc bude
posudzovaÈ z hºadiska verejného záujmu. P˘tal sa: „Je to vo verejnom záujme?
A funguje to?“
Verejné Britské Ïeleznice zabezpeãovali Ïelezniãnú dopravu pri niÏ‰ích dotáciách 
neÏ sú tie, ktoré dnes potrebuje súkromn˘ sektor.Aj keì zìaleka nie dokonale,
prevádzkovala integrovanú celonárodnú sieÈ, realizovala v˘znamn˘ investiãn˘ program
a na konci 80-tych rokov prepravila viac pasaÏierov, neÏ dne‰ná privatizovaná sieÈ.
Riadila sa tieÏ etick˘mi zásadami verejnoprávnej in‰titúcie a zodpovedala sa verejnosti
prostredníctvom parlamentu a nie akcionárom prostredníctvom hodnoty svojich akcií.
Veríme, Ïe ak sa „test verejného záujmu“, ako ho proklamoval Tony Blair, bude náleÏite

uplatÀovaÈ, verejn˘ sektor bude schopn˘ a pripraven˘
opätovne zabezpeãovaÈ sluÏby Ïelezniãnej dopravy.

LEP·IE LOKÁLNE SLUÎBY

Príli‰ veºa na‰ich lokálnych tratí je prevádzkovan˘ch pri nízkej
frekvencii spojov a ich stanice sú o‰úchané a zastaralé. Napriek
tomu miestne samosprávy v spolupráci s operátormi tratí
dokazujú, Ïe aj tu je moÏné rie‰enie.V gófstve West Yorkshire
spoloãnosÈ Passenger Transport Executive riadená miestnou
samosprávou revitalizovala lokálnu Ïelezniãnú sieÈ, postavila
nové stanice, kúpila nové vlakové súpravy a zaviedla nov˘
systém predaja a marketingu lístkov.V˘sledkom bolo
zdvojnásobenie mnoÏstva pasaÏierov vyuÏívajúcich túto sieÈ
v porovnaní s 80-tymi rokmi.Tento úspech je moÏné zopakovaÈ
aj na in˘ch miestach t˘m, Ïe miestne samosprávy dostanú
väã‰ie právomoci nad ich lokálnymi Ïelezniãn˘mi sluÏbami.

BEZPEâNÁ SIEË

Dôsledkom privatizácie sú zanedbané investície do bezpeãnosti
a nejasné rozdelenie zodpovednosti. Îelezniãná doprava je vo
v‰eobecnosti jednou z najbezpeãnej‰ích foriem dopravy - túto
jej prednosÈ je potrebné zachovaÈ t˘m, Ïe vyradíme zastaralé
vlaky a zavedieme nové systémy, ktoré vlakom zabránia v ìal‰ej
jazde po signále o moÏnom nebezpeãenstve. Je tieÏ potrebné
sprísniÈ bezpeãnostn˘ manaÏment. Nov˘ Strategick˘ úrad
Ïelezníc (Strategic Rail Authority), spolu s Úradom pre zdravie
a bezpeãnosÈ, by mali niesÈ hlavnú zodpovednosÈ za bezpeãnosÈ
na Ïeleznici, priãom je potrebné zlep‰iÈ monitoring
a manaÏment v‰etk˘ch subjektov pôsobiacich na Ïeleznici 
- najmä extern˘ch dodávateºov.

PLNE DOSTUPN¯ ÎELEZNIâN¯
SYSTÉM S NIÎ·OU KRIMINALITOU
A MEN·ÍMI OBAVAMI Z KRIMINALITY

14 % populácie trpí urãit˘m druhom ãi stupÀom postihnutia,
napriek tomu stále existuje príli‰ mnoho staníc, po ktor˘ch sa
môÏu pohybovaÈ len veºmi ÈaÏko. Rozdrobenie siete
postihnut˘m obãanom zbytoãne komplikuje plánovanie ciest
po Ïeleznici i samotné cestovanie.To treba zmeniÈ. SieÈ sa musí
postupne otváraÈ pre ºudí s telesn˘m postihnutím, priãom je
potrebné stanoviÈ termíny, ku ktor˘m bude v priebehu 10, 20
a 30 rokov urãité percento staníc a prestupov˘ch uzlov plne
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jedenásÈ

prístupn˘ch spoluobãanom so zdravotn˘mi problémami.
Mnoho cestujúcich, najmä Ïien, odrádza od cestovania vlakom
strach o vlastnú bezpeãnosÈ, ãi uÏ v samotn˘ch vlakov˘ch
súpravách alebo na staniciach.
Potrebujeme „akãn˘ plán pre bezpeãnej‰ie stanice“.
Bezpeãnej‰ie stanice znamenajú prítomnosÈ väã‰ieho poãtu
(alebo väã‰iu viditeºnosÈ) zamestnancov Ïelezníc, rozvody
priemyselnej televízie, lep‰ie osvetlenie, novú priestorovú
dispozíciu staníc, kontaktné miesta, v ktor˘ch sa cestujúcim
dostane pomoci v prípade potreby, lep‰iu úroveÀ údrÏby,
zlep‰enie priºahl˘ch staniãn˘ch priestranstiev, ako aj viac
obchodov a sluÏieb v priestoroch staníc (ktoré zníÏia riziko
pre cestujúcich).

LEP·IE ZASTUPOVANIE ZÁUJMOV
CESTUJÚCICH A OCHRANA
SPOTREBITEªA

Existujúce „prepravné poriadky“ sú len kusom papiera, priãom
oficiálne orgány dozoru nad Ïeleznicou majú obmedzené
právomoci a kvalita ich ãinnosti je rôzna. Cestujúci musia maÈ
spotrebiteºské práva, ktoré im zabezpeãia primeranú náhradu
v prípade, Ïe veci nefungujú tak, ako by mali, priãom orgány
dozoru musia byÈ pripravené pôsobiÈ v záujme cestujúcich
a zasiahnuÈ tam, kde je to potrebné.

ZREVITALIZOVAË ZRU·ENÉ VLAKOVÉ
SPOJENIA

KaÏdé mesto v ‰táte (s poãtom obyvateºov nad 23 tisíc) by
malo získaÈ prístup k Ïelezniãnej sieti za veºmi nízku cenu. Je
najvy‰‰í ãas zvrátiÈ proces, ktor˘ iniciovala správa Dr. Bleechinga
, a znovu oÏiviÈ vlakové spojenia na mnoh˘ch z uzatvoren˘ch
Ïelezniãn˘ch tratí, ktoré ostali stále neporu‰ené.

CENOVO PRÍSTUPNÉ, FLEXIBILNÉ
A JEDNODUCHÉ CESTOVNÉ

Na‰e cestovné je nielen najvy‰‰ie na svete, ale aj ‰truktúra
jeho sadzieb je najkomplikovanej‰ia. Cestujúci chcú
jednoduchú, pruÏnú a celo‰tátne platnú ‰truktúru cestovného,
do ktorej patria zºavnené lístky mimo hodín dopravnej ‰piãky,
ako aj reÏijné lístky. Obmedzenia, t˘kajúce sa tratí a spojení,
by mali byÈ absolútne minimálne, priãom celková v˘‰ka
cestovného sa musí zníÏiÈ.
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TROJSTUP≈OV¯ PLÁN
na realizáciu t˘chto cieºov

• SPRÍSNIË REGULÁCIU

Z krátkodobého hºadiska je potrebné skvalitniÈ reguláciu
Ïelezniãnej dopravy. Pokuty za nekvalitné sluÏby musia byÈ vy‰‰ie,
ochrana v˘‰ky cestovného a sluÏieb musí byÈ prísnej‰ia, a objem
investícií sa musí zv˘‰iÈ. Hlavn˘m cieºom musí byÈ integrácia, nie
konkurencia.

• VYTVORIË STRATEGICK¯ ÚRAD PRE ÎELEZNICE

Úrad pre dozor nad Ïeleznicami, v spolupráci so Ïelezniãn˘mi
spoloãnosÈami a s miestnymi ãi regionálnymi samosprávami,
dokáÏu vypracovaÈ a realizovaÈ národn˘ investiãn˘ plán Ïelezníc,
súãasÈou ktorého bude program zlep‰enia bezpeãnosti staníc,
znovuotvorenia zru‰en˘ch vlakov˘ch spojení a zlep‰enia celkovej
dostupnosti Ïelezniãnej dopravy.Tento úrad môÏe regulovaÈ
Ïelezniãnú dopravu vo verejnom záujme, zastaviÈ fragmentáciu
siete a zlep‰iÈ jej integráciu.

• OPÄTOVNE SKONSOLIDOVAË SIEË

Britskú Ïelezniãnú sieÈ je moÏné opäÈ skonsolidovaÈ, priãom sluÏby
budú môcÈ byÈ poskytované verejn˘m sektorom bez toho, aby to
zaÈaÏilo daÀov˘ch poplatníkov ìal‰ími nákladmi.

Je to preto, lebo privátne Ïelezniãné spoloãnosti sa spoliehajú 
na ‰tátne dotácie, av‰ak vláda z t˘chto dotácií nemá momentálne
Ïiadny konkrétny prospech.Verejné prostriedky musia byÈ
vyuÏívané podstatne efektívnej‰ie.

Firmu Railtrack je moÏné vrátiÈ - úplne alebo ãiastoãne - pod
verejnú správu. Bude to moÏné dosiahnuÈ kapitalizáciou
vlastníckeho podielu v spoloãnosti Railtrack v˘menou za hodnotu
dotácií, ktoré Railtrack dostáva z verejn˘ch zdrojov.

Îelezniãní koncesionári nevlastnia niã viac, neÏ právo dostávaÈ
verejné prostriedky na to, aby mohli poskytovaÈ svoje sluÏby.
Ktor˘koºvek koncesionár, ktor˘ to nedokáÏe, sa môÏe dostaÈ pod
správu verejného sektora bez v˘raznej‰ieho zaÈaÏenia daÀov˘ch
poplatníkov. Podobn˘ postup je moÏn˘ aj po vypr‰aní platnosti
koncesií.

Keì sa sieÈ dostane pod verejnú správu, bude ju moÏné ºah‰ie
integrovaÈ, ãím sa zabezpeãí efektívne vynaloÏenie prostriedkov
daÀov˘ch poplatníkov na skutoãné skvalitnenie sluÏieb verejnosti.



dvanásÈ

Podºa Union Bank of Switzerland, cestovné
lístky na vlaky v Británii sú najdrah‰ie na svete.
Od privatizácie má táto krajina tieÏ najkompli-
kovanej‰í systém cestovn˘ch lístkov na svete.

Správa Union Bank of Switzerland z roku 1997
kon‰tatuje, Ïe od privatizácie predstihli ceny vlakov˘ch
lístkov v Británii ceny lístkov na vlaky vo ·vajãiarsku
a stali sa najdrah‰ími na svete. Ceny lístkov v Británii 
sú dnes asi trikrát vy‰‰ie ako svetov˘ priemer a asi
o 12 % vy‰‰ie od privatizácie Britsk˘ch Ïelezníc.
Niektoré lístky sú v skutoãnosti tak drahé, Ïe je
lacnej‰ie pouÏiÈ taxík. ·túdia Sundy Times zo zaãiatku
roku 1996 zistila, Ïe z 50-tich jázd vlakom je 20 %
drah‰ích ako rovnaká cesta taxíkom. Dvojica
cestujúcich z Lond˘na do Hastingsu by napríklad za
normálny spiatoãn˘ lístok zaplatila spolu 62,80 libier,
priãom taxíkom by ich tá istá cesta vy‰la na 50 libier.

Po privatizácií vyzerá ‰truktúra cestovného
nasledovne:

1. Spoloãnosti môÏu zavádzaÈ nové typy
cestovn˘ch lístkov.

Mnohé spoloãnosti tak urobili, av‰ak nové lístky
platia len pre cesty na linkách ich vlakmi.

2. Niektoré cestovné lístky a preukazy
vydávané b˘val˘mi Britsk˘mi Ïeleznicami
ostávajú v obehu.

Niektoré cestovné lístky podliehajú zákonnej
regulácii.To znamená, Ïe od 1. januára 1996 nesmie
miera rastu ich ceny prekroãiÈ mieru inflácie a od roku
1999 bude maximálny rast ich ceny o 1 % niÏ‰í oproti
miere inflácie.

Cestovné lístky s regulovan˘mi cenami sú zºavnené
lístky (alebo normálne spiatoãné lístky bez moÏnosti
uplatnenia zºavy) a t˘Ïdenné predplatené lístky.
V mestsk˘ch oblastiach Lond˘na, Edinburghu a Cardiffu
sa regulácia t˘ka e‰te niektor˘ch normálnych
predplaten˘ch lístkov a niektor˘ch normálnych
jednorázov˘ch lístkov.

To znamená, Ïe len asi 21-25 % spojov typu
InterCity podlieha cenovej regulácii. Dokonca na
spojoch prepravujúcich prevaÏne ºudí do a z práce, ako
napríklad South West Trains, je viac neÏ 50 % lístkov
neregulovan˘ch.

Okrem toho existujú moÏnosti, ako stanoven˘
cenov˘ strop obísÈ.Tak napríklad prevádzkovatelia 
na juhov˘chode môÏu zdvihnúÈ regulované ceny o viac
ako je miera inflácie, ak investujú do sluÏieb, alebo
splnia nezverejÀované prevádzkové ciele.Väã‰ina ºudí,
cestujúcich za prácou, môÏe kvôli tak˘mto gumov˘m
paragrafom v zákonoch od januára 1998 poãítaÈ 
so zv˘‰ením cien vy‰‰ím ako inflácia.

Spoloãnosti majú tieÏ právo obmedziÈ vyuÏiteºnosÈ
zákonom chránen˘ch lístkov. Napríklad na západnom
pobreÏí sa neustále zniÏuje poãet spojov, na ktor˘ch
platia zºavnené lístky.

Zákonom chránené cestovné preukazy zah⁄Àajú
cestovné preukazy pre mládeÏ, dôchodcov a zdravotne
postihnut˘ch a tieÏ zvlá‰tne zºavy pre deti od 5 do 
15 rokov. Prevádzkovatelia v‰ak môÏu ceny t˘chto
preukazov zvy‰ovaÈ, zºavy môÏu meniÈ a taktieÏ môÏu
zavádzaÈ obmedzenia ich pouÏitia.

3. Mnohé lístky a preukazy Britsk˘ch Ïelezníc
nie sú zákonom chránené a prevádzkujúce
spoloãnosti ich môÏu meniÈ alebo ru‰iÈ.

Do tejto kategórie patria sieÈové preukazy, rodinné
preukazy, preukazy pre príslu‰níkov ozbrojen˘ch síl,
lacné spiatoãné lístky na jeden deÀ, lístky prvej triedy,
v˘razne zºavnené lístky, lístky typu Apex, cestovanie
zdarma pre deti do päÈ rokov, celo‰tátne alebo
regionálne permanentky a existujúce cestovné
preukazy na autobus a vlak, sponzorované miestnymi
samosprávami.

Tieto neregulované a nechránené cestovné lístky 
sa postupne ru‰ia. Napríklad firma Anglia zru‰ila
v˘razne zºavnen˘ lístok SuperSaver (najlacnej‰í vlakov˘
lístok na dlhé vzdialenosti, ktor˘ nevyÏaduje
rezerváciu) a prestala tieÏ uznávaÈ sieÈové preukazy
(sieÈov˘ preukaz umoÏÀuje zºavu 30 % na spoje mimo
‰piãky na juhov˘chode Anglicka). Od 1. júna 1997 firma
Virgin Cross Country zv˘‰ila cenu v˘razne zºavnen˘ch
lístkov SuperSaver na spoje medzi ·kótskom a zbytkom
Británie o 15 % - t.j. o ‰esÈnásobok miery inflácie.Tento
krok v podstate takmer úplne zotrel cenov˘ rozdiel
medzi v˘razne zºavnen˘m lístkom SuperSaver
a jednoduch˘m zºavnen˘m lístkom Saver a v podstate
pripravil pôdu pre jeho úplné zru‰enie.

Drahé cestovné

a nejasn˘ 
lístkov˘ systém
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Vo v‰eobecnosti uÏ teraz moÏno identifikovaÈ
niekoºko trendov:

1. Îelezniãné spoloãnosti sústreìujú svoje
marketingové úsilie na nové cestovné lístky,
ktoré platia len pre ich vlastné spoje.

Tieto lístky väã‰inou vyÏadujú rezerváciu vopred,
spiatoãné cesty a cesty s cieºom mimo pôsobnosti
spoloãnosti musia byÈ presne urãené a lístky majú
platnosÈ obmedzenú na malé mnoÏstvo vlakov.

2. B˘valé spoloãnosti InterCity zaãínajú
uplatÀovaÈ systémy podobné systémom
v leteckej doprave.

Takáto dvojúrovÀová ‰truktúra pozostáva
z vysokého základného cestovného pre sluÏobné
cesty a zºavnen˘ch lístkov typu Apex pre súkromné
cesty. Postupne sú vytláãané zºavnené lístky
s celo‰tátnou platnosÈou, ktoré staãí zakúpiÈ pred
nástupom do vlaku ako v prípade SuperSaver
a cestovanie vlakom sa postupne pribliÏuje k systému
rezervácií beÏn˘ch v leteckej doprave.To síce zvy‰uje
efektivitu vyuÏitia spojov pre prevádzkovateºov,
zároveÀ v‰ak obmedzuje flexibilitu - tradiãnú v˘hodu
vlakov pre cestujúcich.

3. ·truktúra cestovn˘ch lístkov sa stáva
absolútne nepriehºadnou.

To znemoÏÀuje aj najsvedomitej‰ím zamestnancom
presne poradiÈ zákazníkovi, ktor˘ lístok je pre jeho
konkrétny prípad najv˘hodnej‰í.

Regulaãn˘ reÏim pre Ïeleznicu uprednostÀuje
záujmy prevádzkovateºov pred záujmami
cestujúcich. Predo‰lá vláda totiÏ potrebovala
vytvoriÈ tak˘ reÏim, ktor˘ by neodradil súkromn˘
sektor od privatizácie.

Asi najmedializovanej‰ím prípadom zlyhania spriva-
tizovanej spoloãnosti bol prípad firmy South West

Trains.V priebehu niekoºk˘ch mesiacov firma ru‰ila
vlaky kvôli nedostatku ru‰Àovodiãov. Zásah regulátora
do tohoto procesu ukázal na jednej strane
nedostatoãnú silu právnych predpisov a na strane
druhej nedostatoãnú silu hlavného regulátora 
pre osobnú dopravu - správcu koncesií.

Anal˘za, ktorú vykonala koalícia ZachráÀme na‰e
Ïeleznice, ukázala, Ïe úhrnná pokuta, ktorú za zlé
riadenie musela zaplatiÈ firma Stagecoach, nepresiahla
101 tisíc libier.Táto ãiastka predstavuje 0,16 % roãnej
dotácie z peÀazí daÀov˘ch poplatníkov, ktorú firma
poberá a rovná sa ‰tátnej dotácii, ktorou firma kryje
zanedbateºn˘ch 14 hodín svojej celoroãnej prevádzky.
Základ dotácií pre roky 1996/7 tvorilo 63,21 milióna
libier. K nim firma obdrÏala e‰te v˘konnostnú prémiu
vo v˘‰ke 1.727.000 libier, ão takmer anulovalo pokutu
za zlú prevádzku, ktorá dosiahla v˘‰ku 1.828.000.
Firma Stagecoach vykázala za rok 1996/7 zisk pred
zdanením vo v˘‰ke 120,5 milióna libier (nárast o 17 %),
priãom iba mzdy riaditeºom firmy dosiahli v úhrne 
1,47 milióna libier.

Neprimeraná
regulácia
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V‰etky podniky uzavreli zmluvy, ktoré ich nútia
medziroãne zniÏovaÈ náklady. Dôsledky t˘chto
úsporn˘ch opatrení zná‰a v prvom rade personál,
úãinky v‰ak zaãína cítiÈ uÏ aj zákazník.

Poãet zamestnancov Ïelezníc sa v rokoch 1983 
aÏ 1993 zníÏil o 42 tisíc. Poãas privatizaãného procesu,
teda za dva a pol roka od mája 1994 do‰lo
k prepusteniu ìal‰ích 24 tisíc pracovníkov. Podºa
oficiálnych i neoficiálnych informácií sa odhaduje,
Ïe prevádzkujúce firmy chcú zníÏiÈ poãet svojich
zamestnancov o ìal‰ích 25-40 %, ão predstavuje stratu
12-19 tisíc pracovn˘ch miest.

Efekt t˘chto úsporn˘ch opatrení sa prená‰a na
zákazníka v podobe zníÏenia rozsahu a kvality sluÏieb,
neúmerne vysokého poãtu prepravovan˘ch osôb 
na vozeÀ, nedostatku pracovníkov na staniciach, nezod-
povedan˘ch telefonátov a zlej organizácie.

Privatizácia „zaberá“

Za prv˘ polrok plnej prevádzky po privatizácii 
sa na väã‰ine spojov zhor‰ila presnosÈ a spoºahlivosÈ.
Z celkov˘ch 60-tich skupín poskytujúcich sluÏby, ktoré
tvoria celo‰tátnu sieÈ, sa presnosÈ zhor‰ila v 43
prípadoch, v 16 sa zv˘‰ila a v jednom prípade ostala
rovnaká. ·tyria zo siedmich prevádzkovateºov InterCity
dnes poskytujú sluÏby v niÏ‰ej kvalite, akú stanovuje
Charta cestujúcich.

• Mersyrail: zniÏovanie poãtu Ïelezniãn˘ch vozÀov 
na vlak vedie k ich váÏnemu preplÀovaniu.

• Regional Rail North East: zniÏovanie poãtu
ru‰Àovodiãov vedie k ru‰eniu spojov. Úrad pre
osobnú dopravu západného Yorkshiru oznaãil
úroveÀ poskytovan˘ch sluÏieb za najhor‰iu 
za posledn˘ch desaÈ rokov.

• South Wales a West: Îelezniãnú dopravu v mnoh˘ch
prípadoch nahrádza autobusová doprava, pretoÏe
firma odmieta prenajaÈ dostatoãné mnoÏstvo vlakov.

• Connex South Eastern: ZniÏovanie poãtu
Ïelezniãn˘ch vozÀov na vlak vedie k váÏnemu pre-
plÀovaniu a rastúcemu poãtu sÈaÏností.

• Connex South Central: Firma v˘razne zníÏila poãet
spojov metra juÏného Lond˘na.

• South West Trains: ZniÏovanie poãtu ru‰Àovodiãov
vedie k ru‰eniu stoviek spojov.

• Great Western: Rastie poãet sÈaÏností, keìÏe
úroveÀ sluÏieb klesla pod úroveÀ stanovenú
Chartou cestujúcich.

• Central Trains:VáÏne preplnenie na mnoh˘ch spo-
joch, hlavne poãas leta na spojoch k letoviskám.

V prvom roku po privatizácii Ïelezníc dosiahol
objem ‰tátnych dotácií do tohoto odvetvia
dvojnásobok ãiastky, ktorú dostávali Britské
Ïeleznice vo svojom poslednom roku pôsobenia
(1993/94). Rozpoãet správcu koncesií v‰ak bude
progresívne klesaÈ najbliÏ‰ích 7 rokov z 2,102
miliardy libier v roku 1996/97 na 926 miliónov
libier v roku 2002/03.Tento trend sa prejavuje na
v˘‰ke dotácií pre spoloãnosti, ktoré kaÏdoroãne
klesajú. Niektoré firmy budú dokonca platiÈ ‰tátu

Personál 
a zniÏovanie
nákladov

Strach 
z budúcnosti
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v neskor‰ích fázach svojich koncesií. Napríklad Virgin
West Coast v súãasnosti dostáva roãne 76,8 miliónov
libier v ‰tátnych dotáciách. Do roku 2003/04 má
firma zaãaÈ platiÈ ‰tátu 52,7 miliónov libier.

Mnohé firmy privatizované v skor‰ích ‰tádiách
privatizaãného procesu získali vysoké dotácie,
ktoré klesajú postupne poãas doby trvania zmluvy;
naproti tomu firmy privatizované v neskor‰ích
fázach získali iba veºmi malé dotácie, ktoré boli
navrhnuté tak, Ïe klesajú príli‰ r˘chlo. Existuje
preto v‰eobecná obava, Ïe podniky privatizované
medzi prv˘mi budú vykazovaÈ nadmerné zisky
a podniky privatizované neskôr sa dostanú 
na pokraj finanãného kolapsu.

Anal˘za procesu privatizácie Ïelezníc vypracovaná
Timom Powellom, b˘val˘m riaditeºom dopravn˘ch ‰túdií
firmy Coopers and Lybrand, pre koalíciu ZachráÀme
na‰e Ïeleznice v roku 1997, sa zamerala na
pravdepodobné finanãné dopady ‰tyroch rôznych
ekonomick˘ch scenárov. Predpoklady siahali od
najoptimistickej‰ieho v˘sledku (roãn˘ rast v˘nosov 
3 %) aÏ po pesimistick˘ scenár s 1,5 percentn˘m
roãn˘m poklesom ãist˘ch v˘nosov. Za najpravde-
podobnej‰í scenár sa urãil 1,5 % roãn˘ rast v˘nosov
(priãom v‰etky scenáre poãítali s jednorázov˘m rastom
5 % poãas prv˘ch dvoch rokov, aby sa zohºadnila lep‰ia
ochrana v˘nosov poãas privatizácie).

Anal˘za ukázala, Ïe ‰esÈ spoloãností prevádzkujúcich
vlaky (Cardiff Railways,Thameslink, Island Line,West
Anglia and Great Norther, South Wales and the West
a Thames Trains) vykáÏu stratu bez ohºadu na zvolen˘
scenár. ëal‰ie 4 podniky (Chiltern, Cross country,
Regional railways North West, a North London
Railways) vykáÏu stratu pri najpravdepodobnej‰om
variante, teda pri roãnom raste v˘nosov 1,5 %.

Súhrnná strata piatich najproblematickej‰ích firiem
sa poãas doby trvania koncesie vy‰plhá na 120-500 mi-
liónov libier.Vlakové firmy, ktoré sa ocitnú v ÈaÏko-
stiach, budú môcÈ zvy‰ovaÈ cestovné a súãasne
redukovaÈ poãet spojov a objem investícií.

Osem spoloãností dosiahne zisk bez ohºadu na
zvolen˘ scenár (South West Trains, Great Western,
Great North eastern, Gatwick Express, Connex South
Central, Midland Main Line, London Tilbury and
Southend a Scotrail). Súhrnn˘ zisk prv˘ch siedmich 
z nich sa odhaduje na 0,67-2,08 miliardy libier.

B˘val˘ správca koncesií, Roger Salmon, si bol
vedom˘ rozdielu medzi ziskov˘mi a neziskov˘mi firma-
mi. Îiadal preto vládu o delenie zisku, a to tak, aby

prebytoãn˘ zisk úspe‰n˘ch podnikov mohol byÈ vyuÏit˘
na kríÏové dotovanie strát neziskov˘ch podnikov.
Vláda jeho návrh odmietla. Jej rozhodnutie postihne
cestujúcich i daÀov˘ch poplatníkov.V praxi to bude
znamenaÈ, Ïe firma ako Stagecoach bude môcÈ zarobiÈ
vy‰e tristo miliónov libier z prevádzky Ïeleznice South
West Trains, priãom nebude vôbec viazaná podmienkou
pouÏiÈ tento zisk na skvalitnenie sluÏieb poskytovan˘ch
South West Trains. Okrem toho nebude existovaÈ
spôsob, ako vyuÏiÈ tento nadmern˘ zisk na udrÏanie
ostatn˘ch prevádzkovateºov.

ODVETVIE V PROCESE
KONSOLIDÁCIE

Po rozdelení koncesií je moÏné
identifikovaÈ niekoºko trendov:

• Spoloãnosti, vrátane zahraniãn˘ch, sú
ochotné vziaÈ na seba riziko privatizácie
Ïelezníc preto, aby sa etablovali na popred-
n˘ch miestach na rastúcom svetovom trhu
privatizácie verejnej dopravy.

• Niekoºko veºk˘ch spoloãností zaãína
nadobúdaÈ na britskom trhu verejnej
dopravy dominantné pozície. Napríklad
spoloãnosÈ National Express prevádzkuje
mestskú a medzimestskú autobusovú
i Ïelezniãnú dopravu v Middlands (grófstvá
v strednej ãasti Anglicka), ako aj letisko
v East Middlands. SpoloãnosÈ Stagecoach
dosahuje ‰estinov˘ podiel na britskom
autobusovom trhu, priãom prevádzkuje 
aj Ïelezniãnú dopravu.Autobusovej
a Ïelezniãnej doprave za západe Anglicka
v súãasnosti dominujú len tri spoloãnosti
(First Bus, Stagecoach, Prism).

• Autobusové spoloãnosti zaãínajú kupovaÈ
aj Ïeleznice.To nemusí byÈ práve tá naj-
lep‰ia správa.Autobusová doprava zaÏila
v˘razn˘ pokles poãtu prepraven˘ch pasa-
Ïierov v osemdesiatych rokoch. MnoÏstvo
tzv. pasaÏier-kilometrov poklesol o 11
percent v porovnaní s jeho 12 percentn˘m
nárastom v Ïelezniãnej doprave. KeìÏe
autobusové spoloãnosti poskytujú zároveÀ 
aj sluÏby Ïelezniãnej dopravy, existuje riziko,
Ïe budú zniÏovaÈ svoje náklady t˘m,
Ïe postupne zaãnú nahrádzaÈ Ïelezniãné
spoje autobusov˘mi linkami.
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âo si myslia 
cestujúci

Odkedy bola Ïelezniãná sieÈ sprivatizovaná,
poãet sÈaÏností rastie a prieskumy verejnej mienky
ukazujú, Ïe verejnosÈ ostro nesúhlasí s privati-
záciou, ktorej v˘sledkom sú podºa nej drah‰ie
a nekvalitné sluÏby.

• Poãet oficiálnych sÈaÏností od ukonãenia privati-
zácie vzrástol o rekordn˘ch 96 percent. Len
v oblasti Lond˘na a juhov˘chodu prekroãil poãet
sÈaÏností v prvom polroku po dokonãení
privatizácie poãet sÈaÏností na celé Britské
Ïeleznice za cel˘ posledn˘ rok ich prevádzky.

• Prieskumy verejnej mienky ukazujú, Ïe verejnosÈ 
si v pomere 6:1 Ïelá verejnú správu verejn˘ch
sluÏieb (prieskum MORI v denníku 
The Independent 7/4/96).

• Podºa 60-tich percent cestujúcich sa kvalita sluÏieb
od ukonãenia privatizaãného procesu zníÏila
(prieskum Oxford Research Agency v denníku
Glasgow Herald 22/4/96).

• 79 % ºudí si myslí, Ïe náklady na dopravu po pri-
vatizácii stúpnu (prieskum ICM v denníku 
The Guardian, 1996).

• Prieskum NOP vykonan˘ pre koalíciu ZachráÀme
na‰e Ïeleznice v septembri 1996 ukazuje, Ïe 86 %
respondentov povaÏuje návrat Ïelezníc pod ‰tátnu
správu za stredne aÏ veºmi naliehavú prioritu.

• Prieskum Spoloãnosti pre rozvoj Ïelezníc,
do ktorého bolo zapojen˘ch 2000 cestujúcich,
ukazuje, Ïe aÏ 55 % z nich si myslí, Ïe Ïelezniãná
sieÈ je hor‰ia ako pred rokom.

PRIVATIZÁCIA A KAMPA≈ 
ZA ÎELEZNICE

Îelezniãní aktivisti viedli poãas privatizácie svoju kampaÀ
inteligentne a efektívne. Dosiahli niekoºko ústupkov zo
strany vlády a v niekoºk˘ch prípadoch proces celkom zas-
tavili. Je isté, Ïe bez ich úsilia by privatizácia Ïelezníc dopadla
oveºa hor‰ie. Medzi kompromisy, ktoré vybojovali, patria
napríklad ochrana práv dôchodcov, minimálne poÏadovaná
úroveÀ sluÏieb, cenové limity, ochrana kºúãov˘ch cestovn˘ch
preukazov, zachovanie vlaku West Highland Sleeper
a zákonná povinnosÈ firmy Railtrack zostaviÈ celo‰tátny
rozvrh vlakov.

Priaznivci koalície ZachráÀme na‰e Ïeleznice pred odvolacím
súdom. Koalícia zaznamenala dôleÏité víÈazstvo, keì odvolací 
súd kon‰tatoval, Ïe privatizaãné zmluvy obsahovali protiprávne
ustanovenia o ru‰ení tratí.
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Koºko to stojí
daÀového 

poplatníka
Podºa najskromnej‰ích odhadov stálo len

od‰tartovanie privatizácie daÀového poplatníka

2,3 miliardy libier; pôvodné dotácie pre Ïeleznice

sa zdvojnásobili a verejné zdroje financujú byro-

kraciu a neúmerne vysoké zisky.

Náklady na spustenie privatizaãného procesu

Náklady na spustenie privatizácie dosahujú neuve-

riteºn˘ch 564,8 miliónov libier.Táto ãiastka zah⁄Àa 

aj 137,5 miliónov libier vynaloÏen˘ch na právnikov,

úãtovníkov a poradcov. Okrem toho bolo v dlhoch

odpísan˘ch 1729 miliónov libier.

Tieto náklady spolu s odpisom dlhu predstavujú

celkovo 2,29 miliárd libier - ão by postaãovalo 

na celo‰tátnu in‰taláciu systému ATP, realizáciu celo-

‰tátneho programu obnovy zru‰en˘ch spojov a na

modernizáciu a elektrifikáciu mnoh˘ch existujúcich

hlavn˘ch liniek.

Hektické tempo predaja Ïelezníc: majetok

predávan˘ pod cenu

Privatizácia Ïelezníc prebiehala r˘chlo, a tak mnoho

podnikov bolo predan˘ch pod cenu. Okrem toho vláda

si v ani jednej zmluve nevyhradila „právo odÀatia

zisku“. Preto môÏe ‰tátom dotovan˘ neúmerne vysok˘

zisk bez problémov unikaÈ zo sektoru Ïelezníc.

• Úãtovná hodnota firmy Railtrack bola 4,3 miliardy

libier. Bola predaná za 1,9 miliardy. Cena akcií 

sa následne vy‰plhala z 345p za akciu poãas

privatizácie v máji 1996 na takmer 1000p za akciu

v októbri 1997.

•

Podhodnotenie troch spoloãností, ktoré prenajímajú

vlaky, je zrejmé z toho, Ïe následne boli predané za

znaãne vy‰‰iu cenu. Firmu Porterbrook vláda

odpredala za 527 miliónov libier v januári 1996.

O sedem mesiacov neskôr bola firma odpredaná

ìalej za 825 miliónov libier. Generálny riaditeº

zarobil 36 miliónov a traja ìal‰í manaÏéri zarobili

spolu 70 miliónov libier. Lízingová spoloãnosÈ

Eversholt bola odpredaná za 580 miliónov vo

februári roku 1996 a predaná ìalej o rok neskôr 

za 726,5 miliónov. Generálny riaditeº zarobil 

16,5 miliónov.

• Mnohé z podnikov zabezpeãujúcich údrÏbu, ktoré

patrili b˘val˘m Britsk˘m Ïelezniciam, boli odpredané

za zlomok ich obratu. Spoloãnosti Central Track

Renewal Company (Opravy centrálnych tratí)

a Eastern Track Renewal Company (Opravy

v˘chodn˘ch tratí) mali kaÏdá obrat pribliÏne 

40 miliónov libier, napriek tomu boli odpredané 

za 2,9 milióna a 11 miliónov libier. Spoloãnosti

Southern Track Renewal Company (Opravy juÏn˘ch

tratí) a South East Infrastructure Maintenance

Company (ÚdrÏby juhov˘chodnej infra‰truktúry)

mali spoloãn˘ obrat 200 miliónov libier. Napriek

tomu boli privatizované za 20,3 miliónov libier.

Ako verejné financie subvencujú nadmerné

súkromné zisky

Mnohé súãasné Ïelezniãné spoloãnosti majú

zaruãené vysoké roãné zisky, priãom nemusia povinne

príli‰ investovaÈ. Je to dané t˘m, Ïe si kúpili zmluvy,

ktoré zaruãujú poberanie ‰tátnych dotácií, ktoré sa

neviaÏu k reinvestíciám ziskov.
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• Celkov˘ roãn˘ zisk v odvetví privatizovan˘ch

Ïelezníc sa pohybuje najmenej okolo 750 miliónov

libier (nie v‰etky údaje o ziskoch sú k dispozícii).

• Najviac zarábajú spoloãnosti, ktoré prenajímajú

vlaky. Porterbook priniesla svojmu novému

majiteºovi - spoloãnosti Stagecoach - 80 miliónov˘

zisk za menej ako jeden rok a to z obratu 180 mi-

liónov libier.Angel Train údajne vykázala zisk 

109 miliónov pri obrate 270 miliónov a Eversholt

zisk 123 miliónov pri obrate 219 miliónov.

Tieto spoloãnosti sú ziskové v takomto rozsahu

preto, lebo vláda pred privatizáciou prinútila Britské

Ïeleznice podpísaÈ s nimi dlhodobé lízingové

zmluvy. Lízingové splátky sú neuveriteºne vysoké 

- 92.000 libier na rok za jeden modern˘ vozeÀ

alebo 74.000 libier na rok za základn˘ 2-vozÀov˘

railbus.To je veºmi v˘hodné pre lízingovú firmu, ale

aj veºkou prekáÏkou pre prevádzkovateºa, ktor˘

plánuje nové sluÏby.

• Mnohé iné podniky majú tieÏ veºmi v˘hodné

zmluvy. Powellova správa (pozri ãasÈ 8: Strach

z budúcnosti) zistila, Ïe pravdepodobn˘ zisk South

West Trains po dobu siedmich rokov trvania zmluvy

dosiahne 343,5 miliónov libier. Great Western môÏe

oãakávaÈ zisk vo v˘‰ke 371,2 miliónov libier a Great

North Eastern 184,9 miliónov libier.

• Riaditelia firmy Railtrack dostávajú svoj podiel

z verejn˘ch prostriedkov, ktor˘mi je firma

dotovaná.V roku 1996/7 zarobil predseda Robert

Horton 185.000 libier (vrátane prémií a odmien),

oproti 176.000 librám v minulom roku. Celkové

platby vedeniu predstavujú 1,76 milióna libier.

Celková poloÏka nákladov na manaÏment

v rozpoãte stúpla o 11 % na 238 miliónov libier.

Súkromné verzus verejné: ão je drah‰ie?

Vládne ‰tatistiky a aj cel˘ rad nezávisl˘ch ‰túdií

ukazujú, Ïe privatizovaná Ïelezniãná sieÈ stojí daÀového

poplatníka viac ako verejné Britské Ïeleznice.Tieto

materiály tieÏ ukazujú, Ïe nav˘‰ené dotácie na privati-

zovanú sieÈ sa ãoskoro vyrovnajú ziskom z predaja

siete a Ïe prevádzkové náklady privatizovan˘ch Ïelezníc

budú oveºa vy‰‰ie, ako keby bol systém pod správou

Britsk˘ch Ïelezníc.

Od privatizácie sa zdvojnásobila v˘‰ka dotácie 

na Ïeleznice, ktorá ide z vrecka daÀového poplatníka.

Britské Ïeleznice za cel˘ posledn˘ rok svojho fungova-

nia (1993/4) získali zo ‰tátnych fondov celkovo 926 mi-

liónov libier na dotovanie osobnej dopravy.V roku

1994/5 sa tá istá ãiastka vy‰plhala na 1,815 milióna

libier; v roku 1996/7 na 1,813 milióna libier. Powellova

‰túdia zistila, Ïe ak by Britské Ïeleznice zníÏili svoje

náklady a zv˘‰ili v˘nosy len o polovicu z toho, ão plá-

nuje súkromn˘ sektor, predi‰li by t˘m úplne kaÏdo-

roãnému zvy‰ovaniu dotácií pre Ïeleznice z vreciek

daÀov˘ch poplatníkov, ako sa to deje po ich privatizácii.

Zv˘‰ené dotácie, ktoré potrebuje privatizovaná

Ïeleznica, ºahko preváÏia zisk vlády z predaja Ïelezníc.

Anal˘zy profesora Billa Bradshawa z Wolfson College

Oxford ukazujú, Ïe odhadovan˘ zisk 5 miliárd libier

z predaja Ïelezníc sa vynuluje zv˘‰en˘mi dotáciami

v rokoch 2003/4 aÏ 2002/3, ktoré dosiahnu objem 

5-6 miliárd libier.

Anal˘za Nigela Harrisa „Privatizácia Britsk˘ch

Ïelezníc“ z roku 1997 odhaduje ãisté náklady vlády na

privatizaãn˘ proces vo v˘‰ke 5 miliárd libier.Táto anal˘za

zohºadÀuje aj tzv. opportunity costs of privatization 

(t.j. straty spôsobené t˘m, Ïe sa nerealizovali alternatívne

programy, napr. odkladanie investiãn˘ch programov typu

West Coast Main Line), rast byrokracie a zv˘‰ené

náklady na prechodné obdobie.

Britsk˘ minister dopravy sir George Young s troma bossmi firmy
ROSCO. Úsmev, ãoskoro z vás budú multimilionári.
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ZachráÀme na‰e Ïeleznice 
je koalíciou, ktorú tvorí Asociácia
miestnych samospráv (Local
Government Association - stre‰ná
organizácia samospráv vo Veºkej
Británii), organizácia Transport
2000, tri odborové zväzy
Ïelezniãiarov a SpoloãnosÈ pre
rozvoj Ïelezníc. Koalíciu podporu-
jú mnohé nezávislé organizácie
zainteresované na Ïelezniciach,
obãianske organizácie a niekoºko
tisíc ºudí, ktorí sú uÏívateºmi
Ïelezníc.

Koalícia vznikla ako iniciatíva
zástupcov v‰etk˘ch politick˘ch
strán na ãele s poslancami
Robertom Adleyom (za
Konzervatívnu stranu), Brianom
Wolsonom (za Labouristickú
stranu) a Nickom Harveyom (za
Stranu liberálnych demokratov),

ktorí nesúhlasili s pripravovanou
privatizáciou Ïelezníc vládou kon-
zervatívcov. Koalícia dosiahla
niekoºko dôleÏit˘ch úspechov,
najmä v oblasti právnej regulácie
cien ãasti cestovn˘ch lístkov
a bezpeãnostn˘ch opatrení.

Koalícia je predvedãená,
Ïe najlep‰ou moÏnosÈou pre
Ïeleznice je ich verejná správa
v rámci jedného unifikovaného
Ïelezniãného systému. Otázka,
pred ktorou stojíme teraz, po
privatizácii, znie: ão je verejn˘
záujem? V‰etky fakty dnes svedãia
jasne o tom, Ïe fragmentácia
(roztrie‰tenie) Ïelezníc na
mnoÏstvo nezávisl˘ch firiem a ich
privatizácia nie je v záujme ani
cestujúcich ani daÀov˘ch poplat-
níkov.

ZACHRÁ≈ME 
NA·E ÎELEZNICE
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