
Ve�ejní dopravci se ocitli na kobere�ku 
 

VSETÍN – Jaká je situace ve ve�ejné doprav�, jak se tvo�í jízdní �ády a kdy 
je možné p�edkládat podn�ty ke zm�nám - to byla témata v�erejší diskuze 
zástupc� �eských drah, spole�nosti �SAD Vsetín a koordinátora ve�ejné 
dopravy s ob�any. Na p�et�es však p�išlo i rušení vlakových spoj�.  

  
 

  
Diskuze se uskute�nila v zasedací místnosti 
m�stského ú�adu, a to  u p�íležitosti Evropského 
týdne mobility. Zú�astnilo se jí jen pár lidí z �ad 
ve�ejnosti. Ti se zajímali nap�íklad o budování 
takzvaného integrovaného dopravního systému �i o 
zám�r ministerstva dopravy zrušit ranní   a no�ní 
spojení pro cestující ze Zlínského kraje na trase 
Praha – Humenné, proti kterému se ost�e postavila 
také vsetínská starostka Kv�toslava Othová. „Je to 
jediný rychlík, který má v každé v�tší stanici p�ípoj 
a lze tak díky n�mu cestovat po celých �echách. 
Zám�r zrušit tento spoj a nahradit jej jiným, který 
nebude stav�t v regionu, považuji za špinavost 
pražských ú�edník� a pokud to vysv�tlují snahou o 
zrychlení dopravy, pak je to ješt� v�tší nehoráznost. Vlak, který jej má nahradit, má ješt� o deset 
minut delší dobu jízdy, protože dává p�ednost Silesii, která jede z Polska,“ vystoupil proti tomuto 
zám�ru jeden z p�ítomných ob�an�. 

P�ítomní zástupci �eských drah však mohli pouze konstatovat, že tato záležitost dosud není 
do�ešena, a p�edstavit lidem zp�sob, jak se vlastn� jízdní �ády tvo�í. „Nejvyšší d�ležitost má 
mezinárodní doprava p�ed dálkovou vnitrostátní a regionální. Velkou roli hraje také velikost 
p�epravního proudu – tedy po�ty p�epravovaných osob a až nakonec se posuzuje závazek ve�ejné 
služby, tedy objednávka krajských ú�ad�,“ informoval Martin Š�stal z �eských drah.  Zm�ny jízdního 
�ádu také  podle n�j ovliv�ují mezinárodní dohody a koncepce vnitrostátní dálkové dopravy, kterou 
zpracovává ministerstvo dopravy.  „Proto se za�íná p�epravou mezi velkými m�sty, kde se p�epravuje 
nejvíce osob, a kon�í se na malých tratích jako je nap�íklad železnice do Velkých Karlovic,“ uvedl 
Š�stal. P�esto podle n�j mohou lidé, obce nebo kraje vznášet podn�ty ke zm�nám jízdního �ády 
prakticky kdykoliv. „Podle uvedených pravidel se pak každý požadavek vyhodnocuje,“ dodal.  

Mnohem jednodušší situace je v autobusové p�eprav�. „Tvorba jízdních �ád� je u nás postavena na 
proudech a p�epravních pot�ebách, které se vytvo�ily historicky. B�hem roku se pak sumarizují 
požadavky a ty jsou podstatné pro to, zda se jízdní �ád bude �i nebude m�nit. Reagujeme i na zm�ny 
jízdních �ád� �eských drah,“ p�iblížil tvorbu autobusového jízdního �ádu �editel �SAD Vsetín Josef 
R��ka. Také v této doprav� se však  musí podle jeho slov respektovat v�tšina p�ed menšinou, což je 
n�kdy t�žké, a ochota samospráv na dopravu p�ispívat. „Je pot�eba si uv�domit, že tržby v linkové 
autobusové doprav� pokrývají jen 70 procent náklad�, zbytek dotují m�sta, obce a kraje,“  dodal 
�editel R��ka. 

Také n�kte�í ú�astníci diskuze potvrdili, že zavd��it se všem je nemožné. „Jako starosta si uv�domuji, 
že jakákoliv zm�na v jízdním �ádu je složitá. Zvláš�, když n�které spoje mají obsazenost do 10 lidí, 
jako nap�íklad u nás na Pul�ín. Jsme proto vd��ní za ty �ty�i spoje, co tam jezdí. Nebyl by problém 
autobusy p�idat, ale kdo to bude platit?“ uvedl nap�íklad starosta Francovy Lhoty Karel Mat�š. 
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