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PREZENTACE 

viz elektronické přílohy 

TRŽBY A POČTY CESTUJÍCÍCH PO LINKÁCH  

viz elektronické přílohy 

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY  

NOVÝ BOR  

dne 12.září. 2017 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Nový Bor 

Město připomíná trvalý zájem 
o rozšíření spojů na Jedlovou 

KORID LK vysvětluje, že k úpravě JŘ 
došlo z důvodu změny jízdního řádu na 
trati 081 Děčín - Rumburk, z níž plyne 
ztráta přípojů na Jedlové; počet 
cestujících v osobních vlacích v úseku 
Svor - Jedlová v minulých letech 
dosahoval zpravidla pouze 
jednociferných hodnot, přičemž vedení 
vlaků v úseku Svor - Jedlová znamená 
nasazení další soupravy. S Ústeckým 
krajem bylo jednáno o prodloužení 
většího počtu vlaků až do Rumburku a 
zpět, výsledný počet spojů představuje 
kompromis pro oba kraje. Naopak ale 
došlo k rozšíření počtu spojů 
v „rychlíkovém taktu“ (prodl. rychlíků 
Kolín - Česká Lípa - Nový Bor) 

Město Nový Bor připomíná 
požadavek přejmenování zastávky 
Nový Bor,Sklářská škola na Nový 
Bor,gymnázium 

Bude provedeno ke změně jízdních 
řádů od 10.12.2017 (podmíněno 
změnou licencí dotčených linek) 

Návazně na prezentaci odjezdového 
panelu Město Nový Bor navrhuje 
propojit systém s městským webem 
Sklářská škola na Nový 
Bor,gymnázium 

KORID LK prověří 

ORP Konstatována spokojenost 
s fungováním dopravce ČSAD Česká 
Lípa s ohledem na nynější 
problematickou situaci 

Vzato na vědomí 

ORP Připomenuto setkání zástupců ORP 
Česká Lípa a Nový Bor (12.10.). 
KORID LK i zástupci dopravců 
pozváni k účasti 

KORID se zúčastní 

 



ČESKÁ LÍPA  

dne 12.září. 2017 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Dolní Libchava Obec Dolní Libchava upozorňuje na 
nepořádek v novém podchodu žel. 
stanice a na špatný stav 
autobusového nádraží vč. malého 
počtu parkovacích míst 

i. Město Česká Lípa prověří, kdo 
zodpovídá za úklid podchodu a požádá 
o nápravu. KORID LK také požádal 
SŽDC i ČD o nápravu. 
ii. Ohledně aut. nádraží 
konstatuje vedoucí Odboru dopravy 
MěÚ Česká Lípa zpoždění ve 
zpracování územní studie řešící 
propojení autobusového nádraží s 
přednádražním prostorem a zmiňuje 
obtížná jednání se SŽDC ohledně 
možnosti získání pozemků v tělese 
bývalé dráhy (z hl.nádraží přes bývalé 
nádraží Česká Lípa město do Vlčího 
Dolu).  
iii. Diskutován počet 
požadovaných stání pro odstavování 
autobusů mimo dopravní špičku 
(městu se jeví vysoký, KORID LK 
vychází z reálného stavu; je zmíněno, 
že část autobusů by mohla být 
odstavována jinde, v minulosti však 
dopravce opustil areál na Děčínské 
ulici a jiné prostory k dispozici nemá). 

Dolní Libchava, 
Stružnice 

Obce zmiňují problém při zimní 
údržbě zastávek 

KSS LK jako správce komunikací II. a III. 
třídy udržuje pouze vlastní 
komunikace, avšak během pluhování 
zpravidla zahrne zastávky, které 
předtím čistí zaměstnanci obcí. Bylo by 
vhodné, aby KSS LK odpovídala i za 
údržbu zastávek. Metodicky bude 
řešeno v rámci projektu Modernizace 
zastávek. 

Stružnice Obec připomíná požadavek 
z minulosti na dopravní obsluhu 
místní části Bořetín 

Splnění požadavku v minulých letech 
bylo podmiňováno rekonstrukcí 
komunikace Stružnice - Stráž u Č.Lípy - 
Bořetín; tato rekonstrukce aktuálně 
probíhá. Obce však konstatují 
pravděpodobně nízké využití a 
negativní dopad pro většinu cestujících 
(prodloužení délky spojů). KORID LK 
zvažuje změnu trasy jen u omezeného 
počtu spojů s možností obsluhy 
Bořetína v rámci poptávkové dopravy 
(radiobus) 

Holany Obec se dotazuje na spojení pro 
školáky po 13.hodině z České Lípy a 

i. KORID LK uvádí, že se 
zavedením spoje po 13.hod. ve dnech 



Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

spojení na odpolední směny školního vyučování počítá v aktuálním 
návrhu jízdního řádu od 10.12.2017.  
ii. Spojení na odpolední směnu již 
existuje (pouze docházelo k menším 
časovým posunům z důvodu uzavírek v 
okolí Dubé a nutnosti používat 
objízdné trasy 

Chlum Obec připomíná požadavek na 
spojení z České Lípy 

V rámci plánovaných změn jízdních 
řádů od 10.12.2017 je navržené 
zrušení spoje na lince 251 po 
12.hodině. KORID LK konstatuje velmi 
nízké využití stávajícího spoje a jeho 
souběh se spojem linky 490 do Prahy; 
pro obec Chlum přislíbeno náhradní 
spojení po lince 281 přes Holany 

Brniště Obec se dotazuje na rozsah 
zastavování osobních vlaků po 
plánovaném změně dopravního 
konceptu na trati Liberec - Česká 
Lípa 

KORID LK uvádí, že v rámci změn 
plánovaných t.č. od prosince 2018 se 
počítá se zrychlením dopravy na celé 
trati. Dosažení návazností v uzlových 
stanicích (Liberec a Česká Lípa) je ale 
možné jen při průjezdu vybraných 
zastávek. Cílový stav počítá 
s provozem spěšných vlaků ve špičkách 
pracovních dnů, v období mimo 
dopravní špičky a o víkendech budou 
provozovány zastávkové osobní vlaky 
obsluhující všechny zastávky. V časech, 
kdy pojedou spěšné vlaky, budou (či již 
jsou) vedeny autobusové spoje, které 
oproti vlaku zajistí lepší plošnou 
obsluhu území (zastavují přímo 
v centrech obcí). Obec Brniště 
konstatuje, že z pohledu dostupnosti 
pro občany je autobus výhodnější. 

KORID KORID LK upozornil zástupce obcí na zásadní změny, které budou platit od 
prosincové změny jízdních řádů na trati č. 080, zejména v úseku Česká Lípa - 
Mladá Boleslav. Stávající osobní vlaky Česká Lípa - Bakov n. J. budou zrušeny, 
naopak osobní vlaky od Rumburku, Svoru a Nového Boru přes Českou Lípu do 
Doks budou prodlouženy až do stanice Mladá Boleslav hl. n., v některých 
případech až do Mladé Boleslavi města. Kraje též společně ve značném 
rozsahu doobjednávají rychlíkové trasy, které jsou vynechány z objednávky 
Ministerstva dopravy. Celkově je navrženo podstatné navýšení rozsahu 
objednávané dopravy s cílem vytvoření pravidelné celotýdenní nabídky spojů 
po dobu občanského dne (cca 4 - 21 hod.) v přibližně hodinovém intervalu 
s využitím prokladu s rychlíky. Nově bude zavedeno přímé spojení do Mladé 
Boleslavi, omezením dlouhých pobytů ve stanicích dojde i k podstatnému 
zrychlení cestování s osobními vlaky, které budou jen o cca 3 minuty 
pomalejší, než rychlíky. Přestože je změna pro naprostou většinu cestujících 
podstatným zlepšením, upozornil KORID LK i na případy, ve kterých pro 
cestující může dojít ke zhoršení. Vzhledem ke zrušení linky Česká Lípa - Bakov 



Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

n. J. dojde v úseku Česká Lípa - Doksy k určitému prodloužení intervalů mezi 
vlaky na výsledný hodinový a bude omezena možnost cestování z trati 080 do 
těch stanic a zastávek v úsecích Bakov n. J. - Turnov, resp. Mladá Boleslav - 
Nymburk, kde nezastavují rychlíky. Tato rizika se s ohledem na převládající 
frekvence cestujících týkají spíše jednotlivců. Cestování v relaci Česká Lípa - 
Turnov bude po změně umožněno s využitím kombinace osobního vlaku 
a turnovského rychlíku, přestup ve směru do Turnova bude v Bakově n. J., 
v opačném směru ve stanici Mladá Boleslav hl. n. Celková cestovní doba 
zůstane přibližně shodná 

 

TANVALD 

dne 13.září. 2017 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Jiřetín p. Bukovou Obec upozorňuje na problematickou 
přístupnost žel.zast. Antonínov, kde 
se objevila cedule „V zimě se 
neudržuje.“ 

KORID prověří u SŽDC 

Jiřetín p. Bukovou 
Smržovka 

Opakovaný dotaz na zjednodušený 
manuál pro obsluhu automatu na 
jízdenky. 

ČD reaguje, že jednodušší manuál už 
pravděpodobně nebude možné 
vytvořit, ale bude prověřeno. 

Harrachov Dotaz na provoz vlaků do Polska provoz by měl být zachován dle SQ. 

Desná Dotaz na možnost propojení Souše a 
Smědavy 

KORID informuje, že již bylo 
prověřováno s negativním výsledkem. 
Podmínkou pro Povodí Labe je změna 
koncepce turistické dopravy a 
provedení bezpečnostních opatření na 
pozemní komunikaci mezi Smědavou a 
Souší. Je vhodné, aby LK svolal 
zástupce obcí, Povodí Labe, KSS LK, 
resortu dopravy (vč. KORID LK) a na 
společném jednání se stanovily 
priority. 

 

LIBEREC + JABLONEC N.NIS. 

dne 14.září. 2017 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Jablonec n. Nis. Zástupce města informuje o 
harmonogramu přípravy dopravního 
terminálu a o modernizaci 
tramvajové trati z Liberce do 
Jablonce a o jejím prodloužení do 
centra města: 
- terminál: probíhá architek-

tonická soutěž, realizace musí 
proběhnout do r. 2023 

- tram: 2018 (Vratislavice – 
Proseč), 2020 (Proseč – JN), do r. 

Informace vzata na vědomí. 
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2023 prodloužení na terminál 

Město uvažuje o vybudování nové 
železniční zastávky mezi „zastávkou“ 
a „centrem“ 

KORID upozorňuje, že může dojít 
k situaci, kdy bude nutné obsluhovat 
zastávky střídavě. 

Požadavek na zastavování všech 
vlaků v zast. Nová Ves nad Nisou 

KORID konstatuje, že po rozšíření 
zastavování každou hodinu se výrazně 
zmenšila schopnost vlaků krátit vzniklá 
zpoždění. 

Rychnov 
u Jablonce n.N. 

Informace o realizaci terminálu 
(2.pol. 2018) 

Informace vzata na vědomí. 

Hodkovice n.Moh. Školní bus do Turnova nestíhá MHD, 
následkem toho je pozdní příchod 
dětí do školy (hotelovka) začínající 
od 7:50 

KORID prověří 

ČD Námět, aby ve standardech pro nové 
zastávky bylo pamatováno i na 
označení zastávek NAD. 

KORID bere na vědomí a dle možností 
zohlední v připravovaném projektu. 

 

FRÝDLANT  

dne 14.září. 2017 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

ČD 

ČD informují o připravovaných 
výlukách pro rok 2018, mj. o tom, že 
došlo k přesunu výluky z důvodu 
opravy mostu v Krásné Studánce. 

Obce vyjadřují nespokojenost 
s přípravou, koordinací a délkou trvání 
výluk (podnět spíše směřuje na SŽDC). 
Na druhou stranu KORID zmiňuje, že 
v posledních letech došlo ke zlepšení 
spolupráce se SŽDC a k viditelnému 
zlepšení stavu infrastruktury. 

Jindřichovice p.S. 

Obec upozorňuje na stav mostu 
v blízkosti žel.zast. „skanzen“. 

Bude předáno SŽDC 

Obec vyjadřuje obecnou 
nespokojenost s rozsahem spojení, 
konkrétně zmiňuje chybějící spojení 
ve večerních hodinách ve směru 
z obce. Dále se obec dotazuje na 
možnosti vedení spoje v 16 h 
z N. Města, který byl (po vzájemné 
dohodě) posunut, aby lépe 
vyhovoval dopravě ze školy 
v N. Městě. 

KORID bere připomínky na vědomí, 
ohledně pojení z N. Města budou 
prověřeny možnosti. (Pozn.: Od 1.10. 
bude spoj obnoven, současně se 
zachováním spoje v 15 hodin. Následně 
bude vyhodnoceno.) 

Krásný Les Obec opakuje připomínku s řešením 
kapacitního problému autobusu 
v 15:12 z Frýdlantu. 

KORID prověří. 

Frýdlant Řešena otázka zachování dopravní 
obslužnosti do Údolí a obecně 
vhodnost striktního uplatňování 
norem na všechny zastávky. 

KORID je připraven městu pomoci 
s hledáním řešení. Podstatné pro 
pravidelnou linkovou dopravu však 
bude vyřešení (zachování nebo 
vybudování jiných vhodných) zastávek. 



Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Habartice Obec upozorňuje na problém 
s polskými řidiči autobusů, kteří 
neumí česky 

KORID uvádí, že je potřeba uvést 
konkrétní případ, aby mohlo být 
řešeno. Dle standardů IDOL musí řidič 
rozumět a mluvit česky. 

Višňová Dle obce nefunguje spolupráce se 
SŽDC dle představ. 

KORID doporučuje konkrétní 
připomínky řešit s Ing. Blažkem, 
jednatelem KORIDu, který je se SŽDC 
v kontaktu 

Hejnice Je vhodné zavádět systém zastávek 
na znamení? 

KORID vysvětluje, že se jedná de facto 
o legalizaci stávajícího stavu a 
sjednocení pravidel v linkových 
autobusech. 

 

TURNOV 

dne 19.září. 2017 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

ORP Je vhodné zavádět systém zastávek 
na znamení? 

KORID vysvětluje, že se jedná de facto 
o legalizaci stávajícího stavu a 
sjednocení pravidel v linkových 
autobusech. 

Radimovice Požadavek na spojení z Turnova po 
15. hodině (posun nebo nový) 

KORID prověří 

Frýdštejn Posun spoje 341/3 o půl hodiny KORID prověří 

Vyskeř Obec má obavu o vhodnost 
nastavených jízdních dob na 
turistických linkách. 

KORID prověří 

Svijanský Újezd Námět na řešení spojení k lékaři (a 
zpět) v dopoledních hodinách do/z 
Příšovic 

KORID prověří 

Paceřice, 
Turnov 

Prodloužení více spojů na AN 
v Turnově 

KORID prověří 

 

ŽELEZNÝ BROD  

dne 19.září. 2017 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Železný Brod Snaha a podpora o udržení stávající 
stavu v železniční dopravě zejména 
s ohledem na zachování dopravní 
obsluhy a důležitých přestupních 
vazeb na relaci Liberec – Pardubice. 

LK se ztotožňuje s tímto názorem. 

Stížnost na zpožďování ranního spoje 
z Horské Kamenice od 3.9. 

KORID ve spolupráci s dopravcem 
prověří 

S návrhem na posun podvečerního 
spoje na Horskou Kamenici město 
souhlasí 

Bude zapracováno již od 1.10. 

Poptávka po víkendovém spojení KORID prověří 
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celoročně ve směru Libuň, nebo 
alespoň Ploužnice (návaznosti ve SP) 

Dotaz, zda bude zachována linka 
dopravce ARRIVA Střední Čechy 
do Prahy. 

Tuto linku po území LK objednává kraj 
a má zájem o její zachování. 

 

SEMILY 

dne 21.září. 2017 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Semily 
Lomnice n.Pop. 

Dotaz, od kdy bude SeniorPas jako 
365-denní? 

Po schválení nového tarifu. (Pozn.: 
Bude projednáno na RK v říjnu 2017.) 

Dotaz na tarifní propojení IREDO a 
IDOL mezi Lomnicí a Jičínem. 

Zájem LK prezentovaný cca před 4 roky 
trvá, ale problém je v odbavovacích 
zařízeních, které dosud neumí funkčně 
souběh dvou IDS. 

Dotaz: O víkendu jezdí přímý vůz 
mezi Lomnicí n.P. a Libercem. Mohl 
by být uveden v JŘ oficiálně? 

ČD prověří. 

 

JILEMNICE 

dne 21.září. 2017 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

BusLine, 
Horka u St. Paky 

Dotaz dopravce, jak hodnotí obec 
provoz na křižovatce po změně 
„hlavního směru jízdy“. 

Obec konstatuje, že zatím je provoz 
bez problémů, a i přes počáteční obavy 
se zatím jeví nové řešení jako lepší. 

Čistá u Horek Připomínka k tomu, že obec neměla 
informace o VJŘ na lince Trutnov – 
Jičín. 

KORID konstatuje, že informace 
neobdržel od KHK. S KHK bude jednáno 
o tom, aby k podobným případům 
nedocházelo. 

 


