
KonkurenceshopnostKonkurenceshopnost systsystéému mu 
ddáálkovlkovéé vs. regionvs. regionáálnlníí žželeznielezniččnníí
dopravy v dopravy v ČČeskuesku

Mgr. Petr PMgr. Petr Pššenieniččkaka
Odbor veOdbor veřřejnejnéé dopravydopravy
oddodděělenleníí koncepce a rozvojekoncepce a rozvoje

ee--mail: petr.mail: petr.psenickapsenicka@@mdcrmdcr..czcz



HlavnHlavníí role MD vs. Krole MD vs. KÚÚ

MD: objednatel vlakMD: objednatel vlakůů kategorie R, Exkategorie R, Ex
==>> ccíílem je zajistit spojenlem je zajistit spojeníí mezi mezi 
ssíídelndelníími aglomeracemi mi aglomeracemi ČČRR

KKÚÚ: objednatel vlak: objednatel vlakůů kategorie Os, kategorie Os, SpSp
==>> ccíílem je zajistit regionlem je zajistit regionáálnlníí spojenspojeníí



CelkovCelkovéé zatzatíížženeníí ssííttěě osobnosobníí dopravoudopravou

Zdroj: ČD



Vývoj poVývoj poččtu cestujtu cestujííccíích v dch v dáálkovlkovéé vs. vs. 
regionregionáálnlníí dopravdopravěě

Zdroj: MD, ČD

=> reálný nárůst cestujících: 13,65 %

2008*- předběžný odhad

počet cestujících celkem (v mil.) 180,9 181,9 176,1

  z toho v regionální dopravě (v mil.) 133,5 123,0 114,9 -13,97 %

    z toho v dálkové dopravě (v mil.) 47,4 58,9 61,2 29,11 %

  dopravní výkon dál. dopravy (v mil. vlkm) 25,3 24,0 29,2 15,46 %

změna 
2006/2008ROK 2006 2007 2008*



VýVýšše e úúhrady ztrhrady ztrááty dty dáálkovlkovéé dopravydopravy

MD = 119,38 KMD = 119,38 Kčč / 1 / 1 vlkmvlkm



PodPodííly z krajských rozpoly z krajských rozpoččttůů na na 
dopravndopravníí obsluobslužžnostnost

Zdroj: krajské úřady

2005 2006 2007 2008

A 59,0 70,8 58,6 61,7 4,7 23,3%
B 59,1 54,8 57,0 59,4 0,6 21,6%
C 46,3 47,9 50,7 51,0 10,4 21,4%
D 57,2 61,2 61,8 62,7 9,6 20,6%
E 47,9 51,1 60,0 62,2 29,9 19,5%
F 41,2 46,2 48,7 52,4 26,9 19,1%
G 46,2 46,6 46,5 47,5 2,9 18,9%
H 46,7 47,8 50,0 52,2 11,7 18,6%
I 49,6 50,4 51,2 52,6 6,1 18,4%
J 58,2 55,2 57,0 59,9 3,1 18,0%
K 53,6 53,0 52,9 54,5 1,7 17,9%
L 51,4 48,3 49,6 52,2 1,5 16,0%
M 53,6 52,3 53,3 53,9 0,6 -
N 75,2 74,0 73,6 74,8 -0,5 -

krajský průměr 57,3 58,4 59,3 61,3 7,0 19,4%

úhrada krajů za 1 vlkm/Kč za roky: podíl z rozpočtu 
kraje na DO v 

roce 2007

změna 
2008/2005kraj 

Pozn.: z důvodu ochrany dat jsou uvedeny pouze krajské průměry a index změny výše úhrady



ZtrZtrááta regionta regionáálnlníí žželeznielezniččnníí dopravydopravy

Zdroj: MD, ČD2008*- předběžný odhad

ROK 2005 2006 2007 2008*

celkem ztráta 
regionální dopravy

5 089 640 211 5 511 019 331 5 899 911 283 6 500 000 000    
a více

celkem 
nedofinancovaná ztráta 

za reg. dop.
-728 778 006 -1 080 662 196 -1 365 647 748 -2 500 000 000    

a více



Cesty ke snCesty ke sníížženeníí ztrztráátyty
plpláány regionny regionáálnlníí dopravydopravy

-- výbvýběěrovrováá řříízenzeníí na jednotlivna jednotlivéé trattratěě = = KONKURENCEKONKURENCE

((PcePce--Lib, Lib, PlzPlz--Most, Bavorsko Most, Bavorsko –– rotarotaččnníí systsystéém)m)

-- IDS (velkIDS (velkéé rozdrozdííly, klly, klííččovováánníí),  P+R),  P+R
-- ruruššeneníí trattratíí x omezovx omezováánníí provozuprovozu
-- variabilnvariabilníí x fixnx fixníí nnáákladyklady
-- „„žživiváá dopravndopravníí cestacesta““ ==>> ČČR x SRR x SR
-- dopravndopravníí plpláánovnováánníí –– MD x KMD x KÚÚ
-- zzáákon o vekon o veřřejnejnéé dopravdopravěě ??



PPřřííklad zruklad zruššeneníí regionregionáálnlníí trattratěě

Zdroj: www.mapy.cz

http://www.mapy.cz/


PlPláány dny dáálkovlkovéé dopravydopravy

stabilizace syststabilizace systéému dmu dáálkovlkovéé dopravy dopravy –– ustustáálenleníí
sousouččasných linek (jedny z poslednasných linek (jedny z posledníích velkých ch velkých 
úúprav pprav přříšíšttíí JJŘŘ))
orientace na kvalitu naborientace na kvalitu nabíízených sluzených služžebeb
dopravndopravníí plpláánovnováánníí –– „„CelostCelostáátntníí plpláán dopravnn dopravníí
obsluhy obsluhy úúzemzemíí v v ČČRR““
ddůůraz na:raz na:
–– integrintegráálnlníí taktový grafikontaktový grafikon
–– 60 /120 / 240min interval60 /120 / 240min interval
–– 2 segmenty R x Ex2 segmenty R x Ex



ITJITJŘŘ –– integrintegráálnlníí taktový jtaktový jíízdnzdníí
řřáád dd dáálkovlkovéé dopravydopravy

Zdroj: MD



Výsledky plVýsledky pláánovnováánníí MD:MD:
Praha Praha –– ÚÚststíí n. L., Teplicen. L., Teplice

Index změny počtu přepravených osob 2002-2008 (2002 = 100 %)
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Praha – Ústí nad Labem Praha – Teplice

Zdroj: ČD



Novinky v JNovinky v JŘŘ 2008/20092008/2009

1.1. PPřřememěěna linky a nabna linky a nabíídkových intervaldkových intervalůů Praha Praha –– LuLužžnnáá u Rak. u Rak. ––
ChomutovChomutov

–– Praha Praha –– RakovnRakovníík, Rakovnk, Rakovníík/k/LuLužžnnáá u Rak. u Rak. –– Chomutov Chomutov –– Jirkov Jirkov 
==>> takt 120 mintakt 120 min

–– ppřřestupnestupníí vazba v Chomutovvazba v Chomutověě na vlaky R ve smna vlaky R ve směěru ru ÚÚststíí n. L. a n. L. a 
Karlovy VaryKarlovy Vary



Novinky v JNovinky v JŘŘ 2008/20092008/2009

2.2. ProdlouProdloužženeníí linky linky ČČeskeskéé
BudBuděějovice jovice –– Beroun do Beroun do 
PrahyPrahy

-- ppřříímméé spojenspojeníí PPřřííbrami,  brami,  
vnitvnitřřnníích periferich periferiíí a Pa Píísecka secka 
s hl. ms hl. měěstemstem

-- alternativa IV. koridoralternativa IV. koridor
po dobu stavebnpo dobu stavebníích pracch pracíí

-- takt 120 mintakt 120 min



Novinky v JNovinky v JŘŘ 2008/20092008/2009

3.3. ProdlouProdloužženeníí linky Rumburk linky Rumburk ––
Nymburk do KolNymburk do Kolíínana

–– snsníížženeníí popoččtu ptu přřestupestupůů
cestujcestujííccíím ve smm ve směěru ru 
východ východ ČČRR



Novinky v JNovinky v JŘŘ 2008/20092008/2009

4.4. ProdlouProdloužženeníí linky Olomouc linky Olomouc ––
BBřřeclav do Brnaeclav do Brna

–– vytvovytvořřeneníí ppřříímméého a ho a 
rychlrychléého spojenho spojeníí
UherskohradiUherskohradiššťťska a ska a 
HodonHodoníínska s Brnemnska s Brnem

–– slosložženeníím s m s SpSp linkou linkou 
vznikvznikáá 60min interval60min interval
Brno Brno –– HodonHodoníínn



Linky souLinky souččasnasnéé ddáálkovlkovéé dopravy a dlouhodobý dopravy a dlouhodobý 
výhled rozvoje rychlvýhled rozvoje rychléé nadregionnadregionáálnlníí dopravydopravy

Zdroj: MD



ZZáávvěěrr

-- lidlidéé nejezdnejezdíí kam chtkam chtěějjíí, ale kam mohou, ale kam mohou
(IDOS neukazuje vztahy v (IDOS neukazuje vztahy v úúzemzemíí))

-- dopravndopravníí plpláánovnováánníí, tj. koncepce DO , tj. koncepce DO 
krajkrajůů

-- zefektivnzefektivněěnníí vedenvedeníí lineklinek

-- IDSIDS



Mgr. Petr PMgr. Petr Pššenieniččkaka
ee--mail: petr.mail: petr.psenickapsenicka@@mdcrmdcr..czcz

oddodděělenleníí koncepce a rozvojekoncepce a rozvoje
Odbor veOdbor veřřejnejnéé dopravy MD dopravy MD ČČRR

http://www.http://www.mdcrmdcr..czcz//cscs//VerejnaVerejna--doprava/doprava/

DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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