
Prezentace jízdního řádu Ústeckého kraje 2016 

Prezentaci zahájila tisková mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová. Přivítala radního Ústeckého 
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství, Jaroslava Komínka, ředitele Regionálního 
obchodního centra ČD Vladimíra Štochla, vedoucího oddělení dopravní obslužnosti kraje Jakuba 
Jeřábka a další hosty. Na úvod radní Jaroslav Komínek vyzdvihl spolupráci dobré obchodní vztahy 
s ČD a věří, že tomu bude tak i nadále. Pak předal slovo řediteli Regionálního obchodního centra 
Vladimíru Štochlovi a tiskové mluvčí ČD Radce Pistoriusové.  Nejdříve byl prezentován celostátní 
jízdní řád a cenová tvorba. Poté došlo na Ústecký kraj. 

Podle mne výběr toho nejzajímavějšího a důležitého. 

V dnešní době vzešel velmi neobvyklý požadavek od firmy Johnoson Controll na zavedení osobních 
vlaků pro jejich zaměstnace, pojedou nově 2 pára zrychlených osobních vlaků mezi stanicemi Ústí nad 
Labem a Roudnice nad Labem: jeden pár v pracovní dny a jeden v neděli a ve svátek. Vlaky budou 
také pro ostatní cestující. Dochází ke znovuobnovení příhraničního provozu na železničním přechodu 
Vejprty – Cranzahl. O víkendech pojedou v době od 1.května do 25.září 2016 dva páry vlaků. Ústecký 
kraj objednal navíc 1 pár vlaků Ústí nad Labem – Moldava v Krušných horách a zpět, který pojede dva 
dny o jarních prázdninách okresu Teplice a dva dny okresu Ústí nad Labem. Spojení bude zdvojenou 
jednotkou RegioShark. Bylo řečeno, že na linkách U1 které obsluhují RegioPantery budou všechny 
zastávky na znamení. Byla opět zmíněna změna při zastavování rychlíků v Duchově. Budou 
zastavovat pouze vybrané spoje na okrajích dne, jinak budou vlaky projíždět. Důvod je, že zde 
dlouhodobě vystupuje a nastupuje nejméně cestujících a je to i v rámci zrychlení dopravy. Byl na toto 
dotaz od novinářů, a zda nebylo možno zvolit jiné řešení. Odpověď zněla, že současné době ne.   
Vedoucí oddělení dopravní obslužnosti seznámil přítomné novináře nejprve se změnami na 
autobusových linkách, mnohé změny reagují na časové posuny v jízdách vlaků ČD. Za hlavní změnu 
považuje, že ze  Šluknovska do Děčína, přijede první ranní spoj již o hodinu dříve a také ráno odjede 
o hodinu dříve z Děčína přes Německo do Šluknova a Rumburka. Také nové vlaky z Ústí do 
Roudnice, jak již bylo zmíněno, které zlepší dojíždění do směnných provozů v Roudnici a okolí.   

Poté byl prostor na dotazy a odpovědi. Pan radní Jaroslav Komínek měl ještě několik upřesnění. 
Upozornil, že Ústecký kraj považuje vlakovou dopravu za zásadní, klíčovou a páteřní a pro nový jízdní 
řád objednal asi o dvě procenta více vlakokilometrů více. Upozornil, že se šířily informace, že ústecký 
kraj odepsal železniční trať z Lovosic do Teplic. Informoval, že ministr financí Babiš uvolnil peníze pro 
tuto trať a dohoda s ministrem dopravy o obnově trati bude splněna. Podobně se řeší i Kozí dráha. 
Plánuje se, že příští rok kraj na tuto dráhu objedná nějaké vlaky. Zmínil se také, že v kraji jsou 
moderní nové vlakové jednotky s rychlostí 120 km, bohužel stav tratí na větší části kraje dovoluje 
rychlost 80 km. Je spokojenost s tím, že tedy dochází k úpravě traťového svršku mezi Mostem a 
Chomutovem. Upozornil také, že není možné vyhovět všem na provedení změn v dopravě. Je 
samozřejmě velká provázanost mezi vlakovou a autobusovou dopravou a každá změna vyvolá 
nutnost dalších změn. Přesto bylo realizováno několik set změn. Také zmínil, že se v Litoměřicích 
buduje nové autobusové nádraží, kde budou autobusy couvat, stanovisko odboru dopravy kraje 
k tomu tu bylo negativní, bylo vysloveno přesvědčení, že takováto autobusová nádraží se již nebudou 
budovat. Jako poslední informace zaznělo, že od 1.1.2016 dojde pravděpodobně k integraci veřejné 
dopravy Ústeckého kraje s Českými drahami.  

Podle tiskové zprávy ČD, se České dráhy zapojily do projektu včasné defibrilace v Ústeckém kraji. Ve 
výpravní budově byl přístroj umístěn Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje.  
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