
 
Silné a slabé stránky železnice v ÚK 
a její doplnění (nebo náhrada) autobusy 

  

 
 
 
 
 
 

Vítá Vás „Doprava Ústeckého kraje“ 
 
Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti 
 

Doprava Ústeckého kraje  



Dva se perou? 

vlak   X   bus  



Třetí se směje! 

Individuální automobilová doprava 



Pro dosažení konkurenceschopnosti  
 

Jak se tedy neprat 

                                             dopravy  
je třeba 

efektivní spolupráce  
zapojených doprav (= dráhy + autobusů) 

+ autobusové   vlakové = veřejné 



Srovnání obecně 

VLAK 
  
vyšší 
 
výrazně řidší 
 
vysoká 
 
různá  
- i nižší i vyšší než IAD  
(výhodná často hlavně ve 
městech a na dálkových trasách). 
- problém „první a poslední míle“ 

AUTOBUS 
 
nižší 
 
široká 
 
omezenější 
 
vždy nižší  
než u IAD 

 
 

Cestovní komfort 
 

Možná síť tras / linek 
 

Viditelnost dopravy 
 

Celková cestovní rychlost 
 

Z pohledu občana cestujícího 



Srovnání obecně 

reg. VLAK 
 
cca 128 Kč 
 
cca 109 Kč 
 

 
cca 25 a více 

(max. kapacita dle typu) 
 

  
 

reg. AUTOBUS 
 
průměr cca 26 Kč 
        23 – 29 Kč 
 

průměr cca 16 Kč  
        13 – 19 Kč  

 
cca pro 5 – 50 
 
 

 
 

CDV / km 
 

Průměrná dotace v R.D. / km   
Průměrné autobusové tržby činí v ÚK cca 10 Kč/km 

(snižují dotaci autobusové dopravy) 
 

V(ý)hodné pro počet cestujících 
(v silnějším směru) 

 

Z pohledu objednatele 



Shrnutí VLAK + BUS 
Každá z doprav má své jiné silné a slabé stránky. 
 

V DÚK se v snažíme využívat výhod obou druhů doprav 
plynoucích z jejich silných stránek. V různých místech se tak 
vlaky a autobusy potkávají a doplňují. 
 

VLAKY jsou využívány především: 
- na páteřních linkách 
- na příměstských  linkách 
- v turistických trasách s velkými výkyvy cestujících 

AUTOBUSY mají přednost na linkách v regionu : 
- kde je vlak pomalý 
- kde je méně cestujících  
- kde není vyhovující drážní infrastruktura 

Pro provázání obou systémů připravujeme jeden tarif 
DÚK a budujeme přestupní terminály DÚK 

Z pohledu celého systému 





Pro kvalitní propojení dopravních módů 
jsou potřeba 

• Prostorové návaznosti 
• Vedení bus linek k nádražím a zastávkám vlaků  

(ideálně HRANA - HRANA) – částečně, průběžně zlepšováno 
• Kvalitní přestupní body – plánujeme zlepšovat 
 
 

• Časové návaznosti – JE a průběžně se dolaďuje 
  
 

• Tarifní sjednocení a propojení 
• Integrovaný tarif BEZ BARIÉR (nutnosti BČK). – od r. 2016 

(možnost jednoduše zakoupit jízdenku a jet s výhodami integrace) 
 
  

• Informační propojení 
• Propojený informační systém – postupně se zavádí 
• Jednotný jízdní řád – JE vydáván 
 
  

• Společnou organizaci 
• Plánování z jednoho místa – JE zajištěno 
• Koordinované řízení provozu – připravuje se 



Vlaky a autobusy se doplňují a pracujeme 
na bezproblémových přestupech 
Do budoucna je v ÚK počítáno s cca 44 systémovými přestupními uzly 
VLAK–BUS. 
• 15 z nich již je využíváno a vyhovuje 
• 19 z nich je využíváno ale jsou připravovány jejich investiční úpravy 

krajem nebo obcemi (ideálně s fin. podporou EU) 
• 10 dalších je možné a vhodné zřídit v případě investičních akcí. 

Terminál Rumburk 

 



Litvínov 



Cíl je vybudovat kvalitní mini-terminály, jaké jsou 
běžné v záp. Evropě  a objevují se už i jinde v ČR 

Terminál Chrastava (LK) 



Terminál Svoboda n. Úp. (KHK) 



Přestupní terminály 
VLAK - BUS 

Stávající uzel - OK 
Stávající uzel – 
požadavek investic 
Plánovaný uzel – 
nutnost investic 



VLAK - BUS Stávající přestupní 
uzly VLAK - BUS 



Spolupráce v doplňování se 

Pro možnost využít silné stránky 
obou dopravních módů,  
je nutné:  
A) dobře je provázat  
B) upřednostnit vždy ten výhodnější. 



Téma prezentace 

výrazně omezena objednávka vlaků 
neobjednán provoz vlaků 
nová objednávka vlaků 
neobjednány / omezeny souběžné busy 



DĚKUJEME ZA POZORNOST 
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