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PREZENTACE 

viz elektronické přílohy 

TRŽBY A POČTY CESTUJÍCÍCH PO LINKÁCH  

viz elektronické přílohy 

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY  

NOVÝ BOR  

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Krompach Námět na posun spoje 441/11, obce 
navrhují odjezd ze Cvikova v 18:15. 

Požadavku lze vyhovět. 
Mařenice 

 

ČESKÁ LÍPA  

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Slunečná Opakovaný požadavek na přímé 
spojení minibusem s Českou Lípou 
přes Horní Libchavu.  

KORID počítá výhledově s touto 
změnou v rámci stabilizace smluvního 
rámce mezi krajem a dopravci. T.č. za 
situace, kdy dopravci nemají 
dlouhodobé kontrakty, nelze zajistit 
nákup nových vozidel. 

Slunečná Školní spoj do Nového Boru vést 
dříve 

Stávající poloha podle předešlého 
podnětu cestujících – protichůdné 
požadavky, ale lze posunout na dřív. 

Stráž pod Ralskem Požadavek na vysvětlení propadu 
tržeb ve vztahu k nárůstu výkonů. 

K propadu tržeb dochází v přepočtu na 
kilometr (nikoliv celkově). Důvody lze 
shrnout do těchto skupin: 
1. Nový smluvní rámec v sobě 

zahrnuje i objednávku přejezdů 
mezi spoji (část přejezdů se stala 
spoji použitelnými pro veřejnost). 

2. V rámci zefektivnění systému 
veřejné dopravy byly zavedeny 
také spoje nové, které nedosahují 
průměrných tržeb, ale většina 
z nich se přesto osvědčila. 

3. Propad tržeb ovlivňují stavební 
práce (výluky), kdy zpravidla 
dochází k mírnému poklesu 
cestujících, ale nárůstu dopravních 
výkonů vlivem objížděk. 

Horní Libchava Dotaz, co mají činit obce pro 
zachování zastávek (reakce na 
prezentovaný projekt modernizace) 

S obcemi bude v rámci projektu 
navázána úzká spolupráce, požadavky 
definuje připravovaný manuál. 



FRÝDLANT  

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Hejnice 

Připravuje se v rámci CED IDOL 
aplikace, která bude uživatelům 
zasílat informace o zpoždění spojů 
automaticky? 

Prozatím se připravuje odkaz, který 
umožní uživatelům „proklik“ na 
elektronická tabla s odjezdy spojů 
a informacemi o zpoždění i prostřed-
nictvím telefonu (možno i přes QR 
kód). 
Aplikace, na kterou zněl dotaz, se bude 
pravděpodobně připravovat 
v budoucnu. 

Je možné mít LCD panel 
s odjezdovým tablem na nádraží? 

Bude prověřeno. Pokud by město 
nalezlo jiný vhodný prostor, lze zajistit 
i tam… 

obecné Nově uvažovanou linku ovlivní 
v r. 2017 uzavírky, např. alej mezi 
Raspenavou a 
Kr.Lesem/Novoměstskou. 

Uvažovaný bus pro novou linku sice 
neprojede Frýdlantskou 
ul. v Raspenavě pod viaduktem, ale po 
dobu uzavírky Novoměstské může 
Frýdlantské ul. jet jiný typ autobusu. 

obecné Propagace nové linky z Frýdlantska 
do Prahy 

Panuje dohoda zúčastněných, že 
novou linku bude potřeba propagovat. 
Dopravce uvádí, že jízdenky (a 
místenky) bude možné rezervovat 
dopředu. Nepůjde však o povinnost. 

 

TANVALD 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Kořenov 
Projeven zájem o digitální informační 
panely s uvedením odjezdů spojů. 

KORID zajistí součinnost. Investice do 
LCD panelu (monitoru) ale musí řešit 
obce. 

Harrachov 

Zásada Městys žádá o zaslání navrhovaných 
úprav linek 851 (a 853) ve vztahu 
k dopadům na školní spoje. 

KORID zašle. 
Pozn.: Snahou bylo zachovat časové 
polohy spojů zajišťujících dopravu 
do/ze školy. 

 

LIBEREC + JABLONEC N.NIS. 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Jeřmanice Požadavek zajistit školní spojení 
do Hodkovic nad Mohelkou 

KORID bude hledat řešení. 

Osečná Námět na obsluhu Druzcova zajetím 
přímo do této místní části (dosud je 
zastávka pouze na hl. silnici). 

KORID potvrzuje součinnost při hledání 
řešení. 

 



TURNOV 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Troskovice Obec informuje, že Královéhradecký 
kraj připravuje rekonstrukci sil. 
od Újezda p.Tr. již letos. 

KORID prověří a zajistí koordinaci, aby 
nedošlo k úplnému odříznutí obce od 
dopravní obsluhy. 

Soběslavice Stížnost na zpoždění ranního spoje č. 
2, lidé mají potíže stihnout včasný 
příchod do zaměstnání. 

KORID prověří, ale v minulosti byly 
upraveny (prodlouženy) jízdní doby. 
Připomínku prověří také dopravce. 

České dráhy V rámci projektu modernizace 
autobusových zastávek se pokusit 
řešit i zastávky NAD. 

KORID prověří. 

 

ŽELEZNÝ BROD  

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Skuhrov Námět pro dopravce: 
Vybavit řidiče pískem nebo popelem 
na zimu, aby se autobus za horších 
podmínek sjízdnosti komunikací 
rozjel. 

Dopravce tuto možnost prověří, ale 
odpovědnost za bezpečný provoz a 
sjízdnost komunikací má být řešena 
v rámci zimní údržby správcem 
komunikací. 

Pěnčín Posun ranního spoje 6 odložit na rok 
2017. 

Po diskuzi dohodnuto odložení 
termínu. Železný Brod 

 

SEMILY 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Semily 
Košťálov 

Připomínka k chybějícímu přímému 
spojení z Kundratic do Semil. 

KORID vysvětluje, že spojení je 
zajištěno přímo 3x/den + každé dvě 
hodiny s přestupem v Košťálově na 
vlak – to je i případ dopravy na 8. 
hodinu do Semil. 
Případné zavedení souběžného 
autobusu by znamenalo ohrožení 
potenciálu železniční dopravy a kraj by 
byl nucen přehodnotit objednávku 
v úseku Semily – Stará Paka. 
K předaným připomínkám KORID zajistí 
odpověď a bude obce informovat o 
způsobu jejich vyřízení. 

Semily Dotaz, jakým vozidlem budou 
zajištěny ranní Sp a Os do Liberce. 

Ranní Sp do Liberce bude zajištěn MV 
843 a řídícím vozem 943, osobní vlak 
bude zajištěn MJ 814+914. 

obecné Řešena situace na Zeleném háji. 
Křižovatka byla upravena, ale pohyb 
na zastávkách a přechod silnice 
zůstává i nadále nebezpečný. 

Připomínka bude předána na resort 
dopravy. 

 



JILEMNICE 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Jilemnice Výhrada ke způsobu komunikace 
spol. BusLine s městem Jilemnice 
v otázce autobusového nádraží. 

Dopravce zajistí, aby se s vedením 
města spojil ředitel dopravce a situaci 
vyřešil ke spokojenosti města. 

Horka u St. Paky Řešena problematika nevhodných 
úprav křižovatky a přednosti v jízdě 
na Horkách. Vznikají zde zdržení (i 
autobusů) při odbočení vlevo. Na 
problém obec upozornila zhotovitele 
stavby a ŘSD. 

Proběhla diskuze. Zúčastnění uvedli, že 
v rámci možností se snažili stavbu 
připomínkovat, ale nepodařilo se 
situaci zvrátit. 

Levínská Olešnice Námět na zavedení spoje z Jilemnice 
v odpoledních hodinách. 

KORID připravil návrh JŘ již s tímto 
spojem a informoval obce o dopadech. 

Svazek obcí 
Krkonoše 

Dotaz na turistické linky a jak se 
s nimi počítá do budoucna. 

Pro rok 2017 stávající stav + zavedení 
nové linky Harrachov – Zlaté návrší. 
V dalším období se uvažuje o revizi 
nabídky turistického spojení a o 
prověření možností, jak ji zatraktivnit a 
příp. rozšířit. 

diskuze k návazné prezentaci k dopravnímu řešení v ose Rokytnice n.Jiz. – Jilemnice – Horka u St.P. 

Martinice v Krk. 

Dotaz na počet vlkm a výši ztráty 
z provozu Os vlaků 

Odp.: cca 105 tis. km/rok, tj. cca 9,5 
mil. Kč/rok 

Dotaz na počet cestujících a trend. V úseku Jilemnice – Jablonec n.Jiz. je 
počet cestujících cca 160 os./den 
(dohromady za oba směry). 

obecné Zúčastnění vnímají, že je potřeba řešit budoucnost dopravní obslužnosti 
v regionu, aby byl zvrácen klesající trend využití veřejné dopravy. 

 


