
Z tiskové konference k jízdnímu řádu ČD na období 2016 - 2017 v Ústeckém kraji 

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci k novému jízdnímu řádu pro rok 2017. Během 
konference budou představeny změny a novinky týkající se Ústeckého kraje. Tisková konference se 
koná 1. prosince v 9.00 hod. v prostorách Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad 
Labem,(budova A, 7. patro). Tak zněl text pozvánky, která mi způsobila vrásky na čele a později i 
zvýšený tep.  

Příčinou toho rozrušení byla hodina zahájení akce i místo jejího konání. Když jsem účast na ní 
v minulosti párkrát absolvoval, stačilo přijet do žst. Ústí nad Labem západ a přejít od vlaku do výpravní 
budovy. Letos se navíc do samotného cestování vloudila chybička v poměrně těsné přestupní vazbě 
v Lysé nad Labem, kombinované s častým zpožděním rychlíku od Hradce Králové. 

Bádal jsem s pomocí vyhledávače spojení, jak potenciální hrozbu zmeškaného začátku tiskové 
konference obejít, ale na nic jsem nepřišel – pokud bych nechtěl vyrazit už předchozího večera. Tak 
jsem s vírou ve služby Českých drah usedl do R 952 Hradec Králové hl.n. - Praha hl.n. a při kontrole 
jízdenek se mladé průvodčí svěřil se svým problémem. Ta s úsměvem odvětila, že pokud zpoždění 
nabereme, zavolá kompetentnímu pracovníkovi, aby odjezd Os 6402 Lysá n.L.. - Ústí n.L. západ 
z výchozí stanice pozdržel. Tak se také stalo a já jsem následující část cesty prožil už v poklidu. 

A v poklidu jsem pak vyhledal také sídlo krajského úřadu, překonal nástrahy dobově antiteroristicky 
zabezpečeného vstupu a ocitl se v hejtmanské zasedací místnosti s dostatečným předstihem před 
zahájením tiskové konference, abych zaujal výhodné místo a zdokumentoval vrcholící přípravy na 
předmětné dění. Jeho propuknutí se mírně opozdilo, kupodivu nikoliv kvůli čekání na kohosi 
důležitého (jak jinak bývá zvykem), ale pro jakési problémy s audiovizuálním systémem. Pak nás 
přivítala pracovnice krajského úřadu a posléze se ujala slova tisková mluvčí ČD Mgr. Radka 
Pistoriusová. Ta představila novinky v mezinárodní a dálkové dopravě ČD. 

Novinky v dopravě regionální poté prezentoval ředitel místního Regionálního obchodního centra ČD 
Ing. Vladimír Štochl (tresť jeho sdělení najdete v příslušné tiskové zprávě). Dalším řečníkem byl 
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti krajského úřadu Ing. Jakub Jeřábek. Ten docela obsáhle 
účastníkům konference představil sofistikovaný systém krajské veřejné dopravy i novinky, které v něm 
nastanou. V tomto případě nemohu odkázat ani na tiskovou zprávu, ani na podklady prezentace (které 
nám byly slíbeny, ale nedorazili), nicméně v galerii snímků najdete jejich podstatnou část. 

Poté krátce promluvil náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek a byla otevřena (z našeho 
pohledu nepříliš zajímavá) diskuse. Ta pak musela být rázně ukončena, protože zasedací místnost 
potřeboval hejtman pro jakýsi brífink. Já jsem tomu byl rád, protože jsem tak mohl stihnout odjezd 
docela výhodného vlaku k domovu.  

Protivné počasí mne ostatně nelákalo třeba k zastavení na ústeckém hlavním nádraží, které bylo 
v minulosti pro mne pravidlem. Pomocí R 787 Ústí n.L. západ – Kolín jsem se dopravil do Nymburka a 
odtud pokračoval spojem R 927 Rozkoš Praha hl.n. - Trutnov hl.n do Hradce Králové. 
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