
Dobrý den, 
 

Jak jsem slíbil, pokusím se vysvětlit důvody plánované změny v dopravní obslužnosti obce Stráž nad 
Nisou, ovlivňující také spojení z Chrastavy a Machnína do Liberce a zpět. Uvedu proto několik faktů, 
z nichž některé se nám – řečeno s Járou Cimrmanem – můžou nelíbit, můžeme s nimi nesouhlasit, ale 
to je tak všechno, co můžeme. 

Nejprve k otázce objednávání a organizace veřejné dopravy: 

 V souladu s platným zněním Zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících 
(hlava II, § 3) „Kraj zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu“ a stejně tak „Obec 
zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území 
kraje“. To znamená, že Liberecký kraj zajišťuje (objednává a financuje) provoz regionální 
železniční a autobusové dopravy, statutární město Liberec pak objednává a financuje provoz 
MHD. 

 Pokud bychom se výše uvedeným zákonem řídili beze zbytku, ponechali bychom zajištění 
dopravní obslužnosti místní části Machnín pouze na Statutárním městě Liberci (tzn. zajížděly by 
sem pouze linky MHD). Avšak dlouhodobě se snažíme rozvíjet integrovaný dopravní systém, 
v němž spolupracují a vzájemně se doplňují všechny druhy veřejné dopravy. Díky tomu mají 
občané Machnína – jako jedni z mála v celém kraji – k dispozici spojení jak městskou, tak 
regionální autobusovou linkou, a nadto ještě regionálními vlaky do Liberce i do sousedních obcí. 

 Fakt, že některé samostatné obce v okolí Liberce (Stráž nad Nisou, Kryštofovo Údolí či 
Šimonovice) obsluhují naopak linky MHD a nikoli linky regionální dopravy, plyne z historického 
vývoje a toho, že v minulosti byly tyto obce součástí Liberce (kromě Kryštofova Údolí, které 
spadalo pod Chrastavu), k jejich osamostatnění došlo po roce 1990.  

 Současně ale platí, že náklady na MHD přepočtené na jeden km jsou oproti nákladům na 
regionální autobusy výrazně vyšší (z objektivních důvodů – městské autobusy mají menší 
kilometrické proběhy, častěji zastavují a proto mají vyšší spotřebu, vykazují rychlejší opotřebení, 
připadá na ně více dopravních nehod, po nichž se musejí opravovat apod.). Proto má Liberecký 
kraj snahu řešit dopravní obslužnost samostatné obce Stráž nad Nisou v maximální míře 
regionálními autobusy. 

Jelikož „peníze jsou až na prvním místě“, je třeba neustále připomínat, že: 

 Veřejná doprava je velmi nákladná služba. Liberecký kraj v posledních letech na její zajištění 
každoročně vynakládá sumu blížící se 1 miliardě Kč (což činí skoro čtvrtinu jeho ročního 
rozpočtu). Nad rámec toho téměř každá samostatná obec v Libereckém kraji, s výjimkou právě 
Statutárního města Liberce a několika málo dalších měst, přispívá jednotnou částkou 90 Kč na 
obyvatele. To sice v součtu pokrývá jen několik málo procent celkových nákladů, ale každá obec 
tím má zaručeno, že spoje nemohou být bez jejího souhlasu rušeny ani nijak významně měněny.  

 Financování dopravní obslužnosti jak ze strany Statutárního města Liberce, tak ze strany 
Libereckého kraje, se však v posledních dvou letech kvůli propadu počtu cestujících a z toho 
plynoucímu výpadku tržeb po dobu platnosti opatření vlády ČR proti šíření Covid 19 dostalo do 
hlubokých deficitů (v případě Libereckého kraje se ztráta v loňském roce blížila 100 milionům 
Kč, letošní rok ještě není uzavřen). 

 Současně prudce rostou náklady (ať už kvůli významné obnově vozového parku, tj. nákupu 
nových vozidel, zvyšování cen pohonných hmot, náhradních dílů, nebo kvůli zvyšování mezd 
provozních zaměstnanců, které je zároveň nutné, aby tito zaměstnanci neodcházeli k jiným 
zaměstnavatelům, což se týká zejména nedostatkové profese řidičů autobusů). Další zvyšování 
nákladů pro Liberecký kraj znamená buď navyšovat dluh, který však bude nutné v budoucnu 
splatit – tzn. zatížit jím rozpočty v příštích letech – anebo omezit výdaje na další krajem 
zajišťované služby, např. opravy silnic II. a III. třídy, každodenní chod škol, zdravotních 
a sociálních zařízení atd. Totéž platí i pro Statutární město Liberec (které se již tak potýká s dluhy 



způsobenými předchozími reprezentacemi, které v minulosti upřednostnily investice např. do 
výstavby multifunkční arény apod.) 

 Aby objednatelé alespoň z (menší) části snížili deficit a nemuseli omezovat nabídku, přikročil 
Liberecký kraj i Statutární město Liberec v posledním roce ke zvýšení cen jízdného. (To se nelíbí 
nikomu z nás, zvlášť když jsme již dříve byli nad průměrem v rámci ČR.) Vedení kraje 
i Statutárního města Liberce si přirozeně uvědomuje, že každé zvýšení jízdného vede k odlivu 
určité části cestujících do aut a tím zvyšuje již tak velké zatížení komunikací, problémy s 
parkováním atd. Stejný důsledek by ovšem mělo i omezování spojů. Tím se ale ocitáme 
v začarovaném kruhu...  

Jako jeden z mála způsobů, jak dopravu o něco zefektivnit a zároveň zachovat její rozsah, tedy získat 
„více muziky za méně peněz“, zbývá pracovat na odstranění souběhů spojů ve stejných nebo 
podobných časech tam, kde postačuje kapacita jednoho spoje. Za typický příklad takového souběhu 
lze považovat právě stávající nabídku veřejné dopravy mezi Stráží nad Nisou a Libercem, kdy v řadě 
případů jedou vedle sebe po stejné trase městský a regionální autobus, případě městský autobus a 
vlak, přičemž oba dopravní prostředky vykazují kapacitní rezervu (plně obsazeno jezdí pouze několik 
spojů v ranní špičce, což je logické a je tomu tak skoro všude). Jízda souběžných spojů zároveň 
znamená potřebu vyššího počtu řidičů. K tomu lze poznamenat, že řada dopravních podniků v rámci 
celé republiky v posledních měsících musela omezit počty spojů nebo celé linky kvůli tomu, že 
autobusy neměl kdo řídit – takovému scénáři se snažíme maximálně předejít. 

Protože ale pro obec Stráž nad Nisou není přijatelné zhoršit úroveň dopravní obslužnosti oproti 
současnosti, z pozice koordinátora veřejné dopravy musíme i chceme zajistit přinejmenším stejný 
rozsah spojení a nezhoršovat jeho dostupnost. To je důvodem, proč mají regionální autobusy nově 
zajíždět i na náměstí. 

Nezpochybnitelným negativem tohoto řešení je prodloužení jízdní doby spojů, vedených z Chrastavy 
do Liberce právě přes Machnín a Stráž nad Nisou. To v čisté jízdní době v úseku mezi zastávkou Stráž 
nad Nisou, elektrárna a náměstím a zpět obnáší dvě minuty. K tomu ale počítáme se zdržením, 
vzniklým při nástupu cestujících (průměrná doba odbavení jednoho cestujícího při nástupu do 
regionálního autobusu činí necelých 10 vteřin, tzn. při nástupu 6 – 7 cestujících vzniká časová 
prodleva v délce cca 1 minuty). 

Prvotní návrh také vycházel ze snahy o pravidelný interval spojů, který si každý snadno zapamatuje, 
lépe se při něm vytvářejí i hlídají návaznosti na další linky a spoje atd. Nikdo nechce, aby kvůli tomu 
větší počet pravidelných cestujících chodil pozdě do práce/ do školy anebo aby si spoje těsně ujížděly. 
Na druhou stranu všichni víme, že jízdní řád nemůže vyhovovat každému. Při přípravě navíc musíme 
naplnit maximum požadavků pravidelných uživatelů, zachovat návaznosti na další regionální (popř. 
i dálkové) linky a přitom se pohybujeme v úzkých mantinelech daných počtem disponibilních 
autobusů a pracovní dobou řidičů, včetně přepsaných přestávek v řízení atd. 

Jízdní řády se proto ještě dopracovávají a doplňují – předchozí návrh byl pouze rámcový a jako takový 
byl zveřejněn právě proto, aby o něm bylo možné diskutovat. Na druhou stranu musíme odmítnout 
postoj, aby cestující ze Stráže nad Nisou docházeli na zastávku k elektrárně; v takovém případě by 
zcela stejně mohli argumentovat i cestující z Chrastavy vůči zajíždění spojů do Machnína (kteří by si 
přeci také „mohli dojít“ na Bedřichovku). 

Závěr tedy zní, že přes uvedené prodloužení cestovní doby o 2 – 3 minuty cestující z Machnína 
naopak dlouhodobě profitují a to hned na dvou frontách: výrazně vyšším počtem spojů oproti 
běžným standardům a současně tím, že Machnín jako městská část Statutárního města Liberce na 
zajištění těchto služeb Libereckému kraji nijak nepřispívá. 
 
S pozdravem 

 
Jan Roženský 
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