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Pří
spěvek
představí koncept
pro
přeshraniční veřejnou
dopravu
v Č eskosaské Švýcarsku, který se ohlí
ží novou situaci „otevřených hranic“ po
vstupu Č eské republice do Evropské unie. Koncept vznikl v roce 2000 v rámce
diplomové ho práce autora na technické univerzitě Drážď an a nyníje základ další
ho
plánování
.
Č eskosaské Švýcarsko je německo-česky hraničníregión obvodu 900 km2,
který se táhne od Děčí
na a Bad Schandau na západě do Varnsdorfu a Ebersbachu
na východě.
Dí
ky velké mu podí
le chraněné ho pří
rodu ve dvou národní
ch parků má
vyřádné ho výzkum pro rekreaci a jako cí
l dovolené .

Situace veř ejné dopravy
Území
m se táhnou kolejové tratě celkové dé lky 200 km regionální
ho,
národní
ho a mezinárodní
ho významu. Jsou tri železniční hraniční přechody: Bad
Schandau – Děčí
n, Rumburk – Ebersbach und Zittau – Varnsdorf Byvalý čtvrtý
přechod mezi DolníPoustevnou a Sebnitze je od 1945 zavřen.
Nabí
dka přeshraničníveřejné dopravy je velmi malá:
Ø Přeshraničníautobusová doprava neexistuje
Ø Nabí
dka přeshraničníkojejové doravy je omezena na maximálně 5 dvojicívlaků
denně na každé m hraniční
m přechodě.
Podle té nabí
dky je podí
l veřejné na přeshraničnídopravě jenom 2%.
Důvody té nedostatečné nabí
dky jsou rozličné :
•
•
•

kvůli rozdí
lné m technické m požadavků na vozidla –předevší
m v kolejové
dopravě – je přeshraničnídoprava jenom možná vozidly s speciálným zaří
zení
m.
Územíobsluhy dopravní
ch podniků končína hranicí
ch – za mezinárodnídopravu
je nutno dalekosahou koordinace.
Na politické straně se plánuje veřejnou dopravu skoro výhradně „ve vlástných
hranicí
ch“.

Z těch duvodů neníani v politice ani v dopravní
ch podniků zvláštnízájem
o mezinárodnídoravě.
Ve vnitrostátnídopravě je mezi zeměmi jasné rozdí
ly poptávky. V Né mecku
činípodí
l veřejné dopravy 18%, v Č eské republice skoro 60%. Avšak se nezakládá
význam veřejné dopravy v Č eské republice na dobré nabí
dce. Cestují
cí nejsou
spokojení
, hlavní důvod pro dobré využivání je ní
zká cena v srovnání
s autodopravem.
Nejdůleží
té nedostatky jsou:
• Neníkoordinace mezi autobusovou a kolejovou dopravou
• Špatná spojeníze Šluknovské ho výběžku do Děčí
na
Jí
zdnířády nebí
rá ohled na zájezdovou dopravu (špatná nebo žádná spojení
na ví
kendech)
Po vstupě Č eské republiky do Evropské unie se může očekávat stoupají
cí
mzdy, co bude za následek stoupají
cí jí
zdné a lepší dostupnost k autodopravě.
Proto je to nutné vyrázně zlepšit nabí
dku veřejné dopravy zabránit pokles počet
cestují
cí
ch, jak se stano v nových spolkových zemí
ch Německa po 1990 ze stejných
důvodů. Ale i v Německu ještě chybíkoordinace jí
zdní
ch řádů.

Budoucnost kolejový ch tratí

Kolejové trati se hodnotilo její
mi produktivitou (dopravnívýkon děleno dé lky
tratě). Ta hodnota je v rozporu s početem cestují
cí
ch, který se často uží
vá,
nezávislá.
Minimálně nutná produktivita se může stanovit na 500 oskm/km. Přímenší
dopravníproudě je autobusová doprava hospodárnější
m řešení
m.
Může se regionálníkolejové tratě podle toho krité ria rozdělit do třískupiny:
Skupina
jistě

ohroženě

Produktivita
> 1000 oskm/km
800-1000
oskm/km
600-800 oskm/km
400-500 oskm/km

nehospodárně 100-200 oskm/km
0-100 oskm/km

trať
Dě čí
n – Rybniště (50 km)
Rumburk – Rybniště (11 km)
Varnsdorf – Rybniště (11 km)
Rumburk – Šluknov – DolníPoustevna (27 km)
Bad Schandau – Sebnitz – Neustadt (28 km)
Rumburk – Panský – Mikulášovice dolní (18
km)
Rumburk – Jiř í
kov – Ebersbach (8 km)
Löbau – Ebersbach – Varnsdorf (34 km)
Krásná Lí
pa - Panský (5 km)

Tratě v horníčástítabulky majídost cestují
cí
ch.
Tratě v prostředníčastítabulky majíproduktivitu, která je trochu menšínež
500 oskm/km. Majíale vysoký význam pro zájezdovou dopravu a může se uživat
pro přeshraničnídopravu po znovuotevřeníhraniční
ho přechodu DolníPoustevna –
Sebnitz. Zejmé na trať Bad Schandau – Sebnitz tak může jistě překročit hranice
hospodárnosti.
Tratě Rumburk – Ebersbach a Löbau – Ebersbach – Zittau by byli
hospodárně provozovat jenom po stoupání počtu cestují
cí
ch o 200%. Úsek
Rumburk – Ebersbach –Löbau třeba může zí
skat vyšší význam v rámci
přesregionální dopravy i pro zájezdovou dopravu do Č eskosaské Švýcarska. Trať
Krásná Lí
pa – Pánsky však nemá dostatečný potentiál dále provozovat.

Nový koncept
Nově koncept má odstraňovat popsání nedostatky. Přitom musí být
financovánízajišťeno dlouhodobě. Proto byl cí
lem, zlepšenídalekosáhle uskutečnit
koordinacíjí
zdní
ch řádů.
•
•

•
•
•

Předpokládá se, že
vstupem Č eské republiky do Evropské unie i do Šengenské dohody státní
hranice ztratívýznam vzhledem ke překážkům kontrolami. Význam přeshraniční
dopravy bude stoupat.
V ostatní dopravě pravěpodobně nebude stoupat počet cestují
cí
ch, v Č eské
republice bude spí
še klesat. Zejmé na v Č eské republice bude klesat význam
veřejné dopravy v dopravě do práce.
Potenciály pro zí
skánínových cestují
cí
ch jsou předevší
m
v přeshraničnídopravě
v zájezdové dopravě
ve zlepšení
m spojeníze Šluknovské ho výběžku do Děčí
na.

Koncept ří
díse podle těch nových požadávků cestují
cí
ch na systé m veřejné
dopravy:
• Přehledná sí
ť a taktové jí
zní řády pro snadno zapamatovatelnou nabí
dku;
koordinace autobusové s kolejovou dopravu
• Znovuotevřeníželezniční
ho hraniční
ho přechodu DolníPoustevna – Sebnitz. To
způsobí časovou výhodou pro asi 15.000 obyvatelů Šluknovské ho výběžku
a umožnípří
mou dopravu mezi severní
m Č eským a Saským Švycarskem.

•
•

•

•
•
•

Rovnoprávné jednání s autobusovou a kolejovou dopravou, není principální
přednos určité ho dopravníprostředku
Tvoření mnoho nových přeshraniční
ch autobusových a kolejivých spojení
.
Kolejová trať Děčí
n – Sebnitz - Rumburk a autobusová linka Varnsdorf –
Seifhennersdorf – Rumburk – Ebersbach složípřeshraničníi vnitrostátnídopravu
obou zemí
.
V hlavní
ch relací
ch se nábí
zí v pracovní
ch dnech minimálně hodinnou jí
zdu.
Přitom jezdí vlaky dalekosáhle každé 2 hodiny, autobusovou dopravou se
uskuteční hodinový takt. Mezi Varnsdorfem, Rumburkem a Jí
ří
kovem jezdí
autobus každých 30 minut.
Zlepšenívikendové nabí
dku
Tvořenízájezdové autobusové linky po jižní
m Č eské m Švýcarsku
Stří
davou jí
zdou autobusu a vlaku je na silných relacísoutěž mezi dopravcí
. Tak
se zabránímonopol jednoho dopravce.

Celkový nabí
zovaný dopravnívýkon se nezmění
.
Jediným nutným opatření
m pro infrastrukturu je znovuotevření hraniční
ho
přechodu DolníPoustevna – Sebnitz, které způsobínáklady asi 500.000 Euro a je
v srovnání rozpočtovně výhodné . Mimo to se bude vyplatit znovuotevření
stoupání
m počtu cestují
cí
ch. Pro uskutečnění se může využí
vat taky finanční
prostředky Evropské unie.
Další nutné opatření jsou napří
klad tvoření společenský tarif pro autobus
a dráhu a vydavánídvoujazykové jí
zdní
ch řadů.
Koncept se může ale jenom uskutečnit, když nejen politika, nýbrž dopravce
majíopravdový zájem o zlepšenísituace.
Co se týká dopravce, může k tomu pří
spíjiž právnízměnítí
m, že
• se umožní
, že jeden dopravce může provozovat mezinárodnílinku sám. Zákaz
karbotáže to toho času dovolí jenom podní
kům, které mají činnost v obou
zemí
ch.
• se sí
lísoutěž o zákazní
cí
ch ve veřejné dopravě. Silná státníregulace předevší
m
v Německu (restriktivnízadáníkoncesív autobusové dopravě, uřádníplány pro
mí
stní dopravu) nechá vývoj podle zásady „kvalita soutěžem“ jenom málo
mí
sta.
Na straně krajů, okresů a obcí je nutné lepší spolupráce vzhledem
k objednánídopravy, které se nemůže provozovat hospodařsky soběstačně.
Je podstatně pro ú spěch konceptu, aby se v obou zemech uznalo a využilo
šance, které vznikly v regiónu z rozší
řeníEvropské unie.

