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Liberec 6. ledna 2021 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

s ohledem na skutečnost, že Vláda ČR vyhlásila v rámci systému PES 5. stupeň opatření, což 

mimo jiné znamená i omezený provoz škol, a tím pádem i výrazný pokles cestujících ve veřejné 

dopravě, rozhodl Krizový štáb Libereckého kraje dne 28. prosince 2020 o prodloužení platnosti 

prázdninových jízdních řádů regionální autobusové dopravy. 

 

Důvodem ke zvolení tohoto postupu byly především dopady pandemie koronaviru na veřejnou 

dopravu, tedy zejména zásadní pokles cestujících, zejména z řad žáků a studentů v období 

uzavřených či omezených škol, což znamená propad výnosů v řádu desítek milionů korun jak 

za rok 2020, tak zřejmě i v roce 2021.  

 

Úplný provoz všech školních spojů v období, kdy jsou v provozu pouze 1. a 2. třídy ZŠ, se loni 

na podzim příliš neosvědčil. Spoje jezdily nevyužité, protože takový rozsah dopravy znamená 

vést i spoje posilové a spoje k (uzavřeným) středním a vysokým školám.  

 

Proto v zájmu efektivity provozu veřejné dopravy bude do odvolání nastaven režim 

prázdninových jízdních řádů s tím, že budeme operativně reagovat na podněty z území. Tímto 

opatřením se snažíme minimalizovat riziko budoucích negativních dopadů na veřejnou 

dopravu, tedy i možné redukce rozsahu dopravní obslužnosti. 

 

I přes výše uvedené skutečnosti jsme se na základě přijatých stížností od cestujících a 

přímo od vás, zástupců měst a obcí, v resortu dopravy rozhodli s platností od 11. ledna 

2021 upravit prázdninové jízdní řády a rozšířit provoz o spoje, které jsou pro dopravu 

dětí do ZŠ potřebné a současně nemají alternativu spojení. 

 

Bližší informace budou zveřejněny na webu integrované dopravy: www.iidol.cz a současně 

vám informace poskytnou i kolegové ze společnosti KORID LK. 

V případě dotazů se můžete obracet přímo na Koordinátora veřejné dopravy: info@korid.cz, 

případně na Ing. Pospíšila, Ph. D. (otto.pospisil@korid.cz). 

 

Děkuji vám za pochopení a za spolupráci při řešení této pro nás všechny velmi komplikované 

situace. 

 

S pozdravem 
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