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Vaše názory nás zajímají!
Pište na redcb@mfdnes.cz

Autobusy jsou prostě
levnější, nejde o lobby
»ad Když ptáčka lapají
Názor pana Táborského zveřejně-
ný v Mladé frontě DNES dne 21.
12. 2013 sice správně uvádí voleb-
ní program ČSSD, ale obsahuje to-
lik nepravdivých tvrzení, že snad
ani nemůže být míněn vážně. Ale
ani v tom případě by neměl urážet
nejen mě, ale řadu pracovníků
krajského úřadu a společnosti Ji-
kord, zabývající se veřejnou dopra-
vou v Jihočeském kraji.
Na zajištění dopravy v závazku ve-
řejné služby v Jihočeském kraji je
pro rok 2014 určeno 985 milionů
korun, z toho 181 milionů činí do-
tace na železniční dopravu ze stát-
ního rozpočtu. Této historicky nej-
vyšší částce odpovídá i rozsah vý-
konů, který je plánován ve výši
24,83 milionu ujetých kilometrů
a je plně srovnatelný s předcházejí-
cími léty, proti roku 2010 dokonce
mírně – o 1,2 % – vyšší. Je tedy zřej-
mé, že prioritou kraje je i v ekono-
micky nepříznivých podmínkách
udržet veřejnou dopravu na sou-
časné úrovni při současném zvýše-
ní její kvality modernizací doprav-
ních prostředků.
Narůstající podíl autobusové do-
pravy ve vztahu k železniční do-

pravě není ovlivněn žádnými lob-
bisty, ale je, bohužel, ekonomic-
kou nutností v lokalitách, kde je
nízká frekvence cestujících a exis-
tuje možnost autobusového sou-
běhu. To je právě případ místních
tratí Dívčice - Netolice a Číčenice
- Týn nad Vltavou.
V roce 2013 kraj vynaložil na jeden
kilometr provozu autobusové do-
pravy dotaci v průměru 21 korun,
na kilometr železniční dopravy
více než 102 korun. S ohledem na
dotační požadavky Českých drah
se tento rozdíl v roce 2014 dále
zvýší v neprospěch železniční do-
pravy. Na trati Číčenice - Týn nad
Vltavou bylo při průměrné frek-
venci cestujících 13 osob (u někte-
rých vlaků 6–8 osob) vybráno na
tržbách z přepravy jen 4,4 % z vy-
naložených nákladů, dotace na
přepravu jednoho cestujícího čini-
la až 290 korun, na jeden kilometr
průměrně 15 korun. Co říkají tako-
véto ekonomice železniční dopra-
vy daňoví poplatníci včetně těch,
kteří veřejnou dopravu vůbec ne-
využívají? Není užitečnější tyto
prostředky investovat do školství
či zdravotnictví?
Obdobná ekonomika železniční-
ho provozu byla i v úseku Strakoni-
ce - Horažďovice předměstí, kde
se společnosti Jikord a Poved do-
hodly na úpravě dopravního kon-
ceptu. Vzájemná spolupráce v or-
ganizaci veřejné dopravy existuje

nejen se sousedními kraji Česka,
ale se sousedními regiony Rakous-
ka a Bavorska, kde se společně sna-
žíme o využití výhod schengenské-
ho prostoru.
V rozporu se skutečností je tvrzení
pisatele, že slíbená autobusová ná-
hrada za neobjednané vlaky neby-
la zavedena. Stačí si porovnat jízd-
ní řády. Při tvorbě autobusového
konceptu bylo vycházeno z poža-
davků dotčených obcí i připomí-
nek občanů, v případě potřeby lze
počet i časovou polohu spojů ope-
rativně dále upravovat.
Na trati Dívčice - Netolice má pisa-
tel částečně pravdu: nebyly nahra-
zeny vlaky v okrajových časových
polohách, které obvykle vozily ze-
jména strojvedoucího.
Zcela mimo realitu je porovnání ci-
tovaných a výrazně podceněných
úspor dosahovaných změnou do-
pravního konceptu s provozními
náklady společnosti Jikord. Je sku-
tečností, že kraj musí zajišťovat
činnosti spojené s organizací veřej-
né dopravy včetně kontroly plnění
smluvních závazků dopravců,
a činí-li tak prostřednictvím jím za-
ložené organizace, jde o postup
obvyklý v evropských i českých po-
měrech.
Tyto náklady by kraj musel vynalo-
žit i při přímém řízení uvedených
činností. Volání pisatele po zapoje-
ní studentů bude vyslyšeno. Od
roku 2014 vznikne společné praco-
viště Jikordu a Vysoké školy tech-
nické a ekonomické v Českých Bu-
dějovicích právě se záměrem, aby
se budoucí odborníci z katedry do-
pravy a logistiky mohli podílet na
rozvoji dopravního systému Jiho-
českého kraje.
Osobní invektivy pokládám za vel-
mi nespravedlivé, protože nejen já
osobně či odpovědný radní kraje,
ale celé vedení Jihočeského kraje
věnuje dopravní problematice
značnou pozornost a je si plně vě-
domo dopadů jednotlivých roz-
hodnutí, která mohou být z indivi-
duálního pohledu nepříjemná, ale
jsou realizována v zájmu občanů
regionu.
Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje

Vaším objektivem Jan Klein nafotil novoroční akci ve Lhenicích a snímky uložil na server rajce.idnes.cz

Historie Na trati Dívčice - Netolice nejezdí vlaky od února 2011.

Fórum čtenářů

Výstup na Stráži
14. ročník Novoročního výšlapu na

lhenickou horu Stráže uspořádal Klub
českých turistů společně s občanským

sdružením Grátis. Každý účastník dostal
pamětní list.

Foto: Jan Klein (honzikovo1.rajce.idnes.cz)
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