
Výsměch úředníků Ministerstva dopravy železnici Libereckého kraje 
 
Na Liberecký kraj a cestující po železnici tento týden dopadlo úsporné opatření Ministerstva 
dopravy (MD), které má vylepšit finanční situaci Českých drah, a.s. (ČD) po té, kdy MD jako 
objednatel dálkové dopravy údajně nemá dostatek finančních prostředků na zvýšené náklady 
ČD na dálkovou dopravu v souvislosti se zdražením energií a zvýšením poplatků za dopravní 
cestu.  
 
15.května  t. r. ředitel odboru veřejné dopravy MD JUDr.Michalčík oznámil e-mailem všem 
krajům republiky, že se právě z tohoto důvodu ministerstvo po dohodě s ČD rozhodlo zrušit 
0,67 % dálkové dopravy, to od 1.července na základě změny jízdního řádu, vydané 9.června 
bez jakékoliv komunikace s kraji. To způsobilo negativní odezvu většiny kraj ů, ale marnou, 
protože podle vyjádření bývalého ministra dopravy Stanjury, ale i aktérů opatření je 0,67 
% redukce dálkové dopravy pod jejich rozlišovací schopnost. Že kraje navazují na dálkové 
rychlíky regionálními vlaky i linkovými autobusy a mnohé pojedou zbytečně, že se v rámci 
republiky stovky lidí nedostanou do práce, do škol a nebo z nich a vedle toho v relaci Praha – 
Ostrava jezdí dálkové vlaky téměř v intervalu a intenzitách městské hromadné dopravy, to je 
český pseudosystém dálkové dopravy, který od 2.září zasáhnul negativně i Liberecký kraj. 
 
Od pondělí  2.září už nejezdí rychlíky čísel 1167 Ústí nad Labem – Liberec s odjezdem 
z Ústí v 19.27 hodin a 1168 Liberec – Ústí nad Labem s odjezdem z Liberce v 18.28 
hodin. Každý z nich představoval po 4 desetiletí  přibližné trasy posledních vlaků s tím, že 
před 9 lety jezdily do Liberce jako přímé z Chebu, opačně desetiletí nazpátek do Mostu a 
Chomutova. Doposud jezdily denně a budou jezdit pouze ve čtvrtek, pátek a v neděli. Na 
první pohled nejapné, podle úředníka MD systémové omezení, které údajně vzešlo z výsledků 
sčítání cestujících v říjnu 2012, dopadne nejvíce na studenty vysokých i středních škol, ale 
také na turistický ruch Libereckého kraje, který má nejhorší kolejovou infrastrukturu a za 
posledních 10 let nečerpá ani 0,5% z celorepublikových investic do železnice. Ta jako 
nekonkurenceschopná vedle rychlostní silnice nemůže zajistit spojení s Prahou.  
 
Rychlíky Liberec – Ústí nad Labem a Liberec – Pardubice zajišťují od roku 2005 díky 
tehdejšímu pokrokovému procitnutí MD alespoň slušné spojení Liberce v 2 hodinovém 
intervalu západním a východním směrem do uzlů v Děčíně a Pardubicích na tratě a vlaky 
lepších parametrů, a to je v obou případech vedle transversálního vedení Libereckým krajem 
jejich náplní. Podle ředitele odboru veřejné dopravy MD, poukazujícího na větší četnost 
spojů než před 10 lety, je nově veřejným zájmem na zajištění dopravních potřeb státu, že 
poslední rychlík do České Lípy, Děčína a Ústí nad Labem pojede z Liberce v sobotu a od 
pondělí do středy v 16.28 hodin.  
 
Pro cestovní ruch a jednodenní víkendové výlety je právě poslední vlak významným 
omezujícím faktorem. Nejdřívější odjezd posledního rychlíku z Liberce na Ústí nad Labem za 
posledních 40 let, a to v 17.17 hodin, přinesl jízdní řád v roce 1998, připravovaný ještě pod 
taktovkou ministra dopravy „likvidátora železnic“ Římana, pro informaci nám „soudruzi“ 
v roce 1989 předali jízdní řád s rychlíkem 692 s odjezdem v 17.39 přímo až do Chomutova. 
Poslední rychlík v 16.28 z Liberce představuje poslední možnost přípoje z Harrachova ve 
13.25, z Kořenova ve 13.58, z Jindřichovic pod Smrkem ve 14.02, z Frýdlantu v 15.47 hodin. 
Opačně se prvním ranním rychlíkem v 7.27 z Ústí nad Labem dostaneme do stejných cílů – 
Frýdlantu 11.04, Kořenova 11.19, Harrachova 11.26 a Jindřichovic pod Smrkem v 11.48 
hodin. To znamená, že ze směru Ústí nad Labem mohou Liberec navštívit ve zkratce nejdále  
obyvatelé Chomutova, obyvatelé Teplic a Ústí stihnou jen prohlídku frýdlantského zámku, ale 



už se nedostanou na výlet do východní části Jizerských hor, kde lákáme moderním vozovým 
parkem, ale nejde dosáhnout žádného významného cíle. 
 
Omezení jízdy posledních rychlíků v sobotu je pikantní pro Liberec i díky jediné lanovce ČD 
na Ještěd, která jezdí do 19 hodin a je významným turistickým cílem. Letos oslavila 80.výročí 
a 21.září se konají pod záštitou Libereckého kraje společně oslavy 40.výročí hotelu a vysílače 
Ještěd. Zatímco zájmem Libereckého kraje i ČD je přilákat co nejvíce turistů a lanovka bude 
ten den jezdit do 23 hodin, omezení způsobilo, že Ústečané musí Ještěd opustit před hlavním 
programem už v 15.30. Nejvíce turistických atrakcí probíhá v regionu Liberecka v sobotu a 
např. Valdštejnské slavnosti, Hejnické slavnosti či nostalgické akce na trati Tanvald – 
Harrachov naplnily rušený rychlík 1168 v 18.28 z Liberce do Ústí n.L. v sobotu už z výchozí 
stanice 120 – 140 cestujícími. Rovněž červnové sčítání cestujících nenaznačuje, že by tento 
rychlíkový spoj měl být rušen, pouze v úterý by mohl být omezen na jeden motorový vůz. 
Počty cestujících (z Liberce/celkem) v rychlíku 1168 byly v pondělí 77/125, v úterý 32/74, ve 
středu 69/125, ve čtvrtek 80/97, v pátek 88/161, v sobotu 54/141 a v neděli 72/153. 
 
Na první pohled “děravý jízdní řád“ rychlíku 1168 Liberec – Ústí nad Labem s trasou dlouhou 
114,3 km, který do konce jízdního řádu - 14.prosince 60 dnů nepojede, má přinést úsporu 
6858 vlkm, což představuje  960 120 Kč z celkové částky ve výši 4 010 939 000 Kč, kterou 
má letos MD za dálkovou dopravu ČD podle dodatku smlouvy o závazku veřejné služby 
v zájmu státu uhradit.   
 
Liberecký kraj za stát již některé trasy původních dálkových vlaků objednává ve vlastní režii 
včetně mezinárodních vlaků Liberec – Dresden, které podle všeho nejsou ve státním, resp. 
pražském zájmu na rozdíl od obdobných přeshraničních spojení. 
 
Omezení 0,67 % dálkové dopravy, které bylo krajům bez projednání oznámeno a realizováno, 
přináší ve většině případů včetně libereckého jen zdánlivé a fiktivní úspory, ale především 
škody. MD jako garant zákona o drahách a zákona o veřejných službách v přepravě 
cestujících podkopává institut jízdního řádu a jeho přípravy, naopak svým postojem zabránilo 
hospodárnému, efektivnímu a účelnému zajišťování dopravní obslužnosti státu, krajů a obcí, 
jak zákon nařizuje. To vše působí ještě křiklavěji v kontextu s mediálně prezentovanou 
aktuální výší odstupného pro končící managament ČD v řádu desítek miliónů Kč, které se 
prostě najdou. 
 
Rychlíkové spojení Liberec – Ústí nad Labem ovlivnil 2.června sesuv trati u Křižan. Od té 
doby nejméně do konce roku končí rychlíky z Ústí nad Labem v Jablonném v Podještědí, 
odkud jezdí do Liberce autobus náhradní dopravy. Vzhledem k tomu, že rychlíky křižovaly 
v Jablonném v Podještědí, dlouhodobá výluka ušetřila celou 1 motorovou soupravu se 
strojvedoucím. Za 3 měsíce výluky rychlíky mezi Libercem a Jablonným v Podještědí na 31 
km dlouhém úseku nenajezdily 39928 km, což pro MD představuje 5 589 920 Kč. Namísto 
toho v průměru 2 autobusy za vlak na 25 km silniční trasy najezdily 32200 km za 29 Kč/ km 
každý, tzn. za 58 Kč/km. Na první pohled vznikla úspora 7728 vlkm kratší silniční 
vzdáleností, což představuje 1 081 920 Kč. Další úsporou ČD jsou poplatky za železniční 
dopravní cestu jako takové, protože autobusy náhradní dopravy jezdí po státních, krajských a 
obecních komunikacích k tíži jejich správců. Po odečtení nákladů za vlakovou četu a 
podnikové režie lze vykázat další úsporu bez mála 1 mil. Kč. Celkově úspory dosahují od 
začátku výluky 2 mil. Kč a stejné lze očekávat do konce roku, což je čtyřnásobek toho, co 
předpokládaly redukce posledních párů vlaků, ke kterým není žádný důvod. 
 



Již první dny platnosti omezení rychlíků prokázaly negativní důsledky úsporného opatření na   
cestující z Liberce, kteří jsou odkázáni na 3 h 12 min trvající spojení následným osobním 
vlakem, resp. autobusem náhradní dopravy se 3 přestupy, a to v případě, že se včas zorientují. 
Desítkám šokovaných cestujících už ujel náhradní pomalý spoj v 18.35 hod a nezbylo jim než 
se do Ústí nad Labem dopravit za 3,5 hodiny autobusem přes Prahu s přestupy na metro a 
mnohem dráž.   
 
Při hledání úspor je třeba komunikovat a koordinovat objednávku dálkové dopravy s kraji 
v duchu zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Podobné excesy veřejné dopravy 
mají důsledky horší, než dokáže úředník MD v Praze domyslet. Nedá se hovořit o systému, 
ale o destrukci synergie železnice a znepřístupnění Libereckého kraje pro severozápadní část 
republiky. Možná se jedná o pomoc autobusovým společnostem tam, kde je potenciál vedení 
souběžných komerčních linek. Opatření vzniklo za bývalého ministra dopravy a bývalého 
vrcholného managamentu ČD, ale negativní dopad zasáhl cestující a Liberecký kraj až dnes. 
Nový ministr dopravy a nové vedení ČD mají prostor k nápravě několika administrativními 
úkony, které lze ve velmi krátké době realizovat.        
    
   
 
        Jindřich Berounský 
                       místopředseda firemního výboru ČD  
                                                                                                                       Svazu odborářů služeb a dopravy 
      

Originál skandálního e-mailu odborům a oddělením dopravy krajských úřadů, kterým 
byly redukce 15.5. oznámeny s tím, že už platí: 

 
 
 
From: sekretariat.190@mdcr.cz [mailto:sekretariat.190@mdcr.cz]  
Sent: Wednesday, May 15, 2013 12:06 PM 
 
Subject: Omezení některých spojů v dálkové železniční dopravě  
 
 
Vážená paní vedoucí, vážený pane vedoucí, vážený pane řediteli,  
 
v zájmu zajištění maximální provázanosti objednávky dálkové a regionální železniční 
osobní dopravy Vás pokládáme za potřebné informovat o změnách souvisejících se 
státní objednávkou veřejných služeb v přepravě cestujících.  
 
Z důvodu finančního rámce stanoveného státním rozpočtem pro rok 2013 a vývojových 
trendů v nákladové položce železniční dopravy se Ministerstvo dopravy společně s 
Českými drahami, a.s. rozhodlo od 1. července omezit provoz vybraných rychlíků s tím, 
že se snažilo v maximální míře omezit negativní dopady pro cestující veřejnost. Proto je 
nuceno zrušit vybrané spoje, které byly například posilové a jezdily jen v určitých dnech. 
Naopak u méně vytížených rychlíků dojde především k omezení jízdy na některé dny v 
týdnu. Seznam veškerých změn naleznete v příloze.  
 
Jsme si vědomi, že jakékoli redukce dálkové dopravy, byť jsou malého rozsahu, zejména 
v průběhu platnosti jízdního řádu, mohou mít dopady do provázanosti s Vámi 



objednávanou regionální dopravou. S ohledem na rozsah finančních prostředků ve 
státním rozpočtu na rok 2013 jsou však sjednaná omezení ekonomicky nezbytná k 
zachování udržitelnosti systému železniční dopravy.  
 
 
 
S pozdravem  
 
JUDr. Ondřej Michalčík  
 
ředitel odboru veřejné dopravy  
 
Ministerstvo dopravy ČR  
 
nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1  
 
tel: +420 225 131 259  
 
fax: + 420 225 131 123  
 
e-mail: ondrej.michalcik@mdcr.cz 


