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PREZENTACE 

viz elektronické přílohy 

TRŽBY A POČTY CESTUJÍCÍCH PO LINKÁCH  

viz elektronické přílohy 

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY  

NOVÝ BOR  

dne 11.září. 2018 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Nový Bor 

Město Nový Bor nesouhlasí se 
zrušením přímého autobusového 
spojení s Ústím nad Labem. Žádá 
o prověření možnosti zajistit spoj 
v jiném čase (nejlépe s dojezdem 
do Ústí n.L. před 8.hod.). 

KORID LK tlumočí postoj Ústeckého 
kraje k preferenci železnice v úseku 
Děčín – Ústí n.L., s Ústeckým krajem 
bude jednat o zachování, popř. 
rozšíření spojení do Děčína. 

Nový Bor Města projevila zájem o další 
informace ke zřízení inteligentních 
označníků (na KORIDu bylo 
prezentováno v 1.záříovém týdnu). 

KORID zašle informace mailem. 

Cvikov 

Krompach 

Obec Krompach požaduje zavedení 
spoje s odjezdem okolo 5:15 
do Cvikova – mezi stávajícími spoji 
s odjezdy v 4:32 a 6:02 je dlouhá 
prodleva a nepokrývají plně 
požadavky na spojení do zaměstnání. 

KORID LK prověří možnosti zajištění. 

Mařenice 

Zájem občanů na zajištění spojení 
pro školní mládež okolo 14.hod. ze 
Cvikova, mezi stávajícími spoji s 
odjezdy v 13:10 a 15:10 dlouhá 
prodleva, rodiče často musejí vozit 
děti autem. Obec ještě upřesní 
požadavky rodičů. 

KORID LK prověří možnosti zajištění. 

ORP 
Obce obecně poptávají další zlepšení 
spojení směrem do Ústeckého kraje. 

KORID projedná s Ústeckým krajem. 

KORID 

KORID LK informoval o cca měsíc starém rozhodnutí Ministerstva dopravy 
doobjednat dva páry rychlíků na lince R14B Liberec – Česká Lípa – Ústí nad 
Labem. Dříve projednané návrhy jízdních řádů proto musely být částečně 
upraveny. Některé trasy osobních vlaků byly nahrazeny rychlíky. Uspořené 
prostředky z objednávky Libereckého kraje byly využity pro zvýšení počtu 
spojů na linkách L2 Liberec – Česká Lípa – Děčín i L4 Doksy – Česká Lípa – Nový 
Bor a dále k odstranění časových omezení jízdy některých spojů, zejména 



v ranních a večerních hodinách. Celkový počet spojů na obou českolipských 
tratích tím významně vzrostl. 

KORID LK informoval o záměru Ministerstva dopravy zrušit od prosince 2019 
objednávku rychlíků linky R22 Kolín – Česká Lípa – Rumburk – Šluknov v úseku 
Nový Bor – Šluknov. Situaci plánuje Liberecký a Ústecký kraj řešit tím, že vlaky 
linky L4 budou prodlouženy ze Svoru do Rumburku. Trasy osobních vlaků 
budou před rychlíky upřednostněny z důvodu výhodnějších dojezdových a 
odjezdových časů v České Lípě i v Rumburku (optimální spojení pro denní 
dojížďku, na směny, do škol, apod.). Nad rámec toho bude Liberecký kraj 
nadále jednat s Ústeckým krajem o zachování vybraných rychlíků na úseku 
Nový Bor – Rumburk. 

 

ČESKÁ LÍPA  

dne 11.září. 2018 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Česká Lípa 

Odbor dopravy města Česká Lípa 
připomíná požadavek cestujících 
na spojení místní části Písečná 
do škol v oblasti sídliště Špičák 
(gymnázium) a zpět. 

KORID LK potvrzuje, že zajistí spojení v 
ranních hodinách, možnost spojení 
odpoledne ve směru zpět prověří. 

Horní Libchava 

Vznesen dotaz, zda nové odbavovací 
zařízení dokáže řidiči zobrazit, zda 
v následující zastávce budou 
vystupovat cestující. Kriticky hodnotí 
loni zavedený systém zastávek na 
znamení (nepohodlné pro hůře 
pohyblivé cestující). 

KORID bere připomínku na vědomí.  
Dále na vysvětlenou uvádí, že systému 
zónově-relačního tarifu se 
v odbavovacím zařízení zobrazí 
výstupní zóna, nikoli konkrétní 
zastávka. 
KORID bude ve spolupráci s dopravci 
v rámci obnovy voz. parku požadovat 
větší počet signalizačních zařízení, mj. i 
přímo u sedadel, které jsou určeny pro 
přepravu osob se sníženou schopností 
pohybu. 

Obec žádá o zlepšení systému 
prokazování nároků na slevy, aby 
nebylo nutné vždy při nástupu 
předkládat doklady (OP) řidiči. 
Navrhuje nahrání slevového profilu 
na dopravní kartu nebo jiný způsob 
automatické kontroly. 

KORID v rámci prezentace uvádí, že 
způsob prokazování nároku na slevu 
musí být v souladu s legislativou. 

Požadavek na rozšíření počtu spojů 
zastavujících v zastávce Česká Lípa, 
Stadion ve směru do Kam. Šenova 
(nejlépe pro všechny spoje – dosud 
zastavují jen ráno a dopoledne) 

KORID informuje, že požadavek lze 
zajistit. 

Zákupy 
Město požaduje uspíšení časové 
polohy ranního spoje z Brenné 
do Zákup o cca 5 minut dříve. 

Spoj má obrat od předchozího spoje 
linky 439 z Nových Zákup, který je 
smluvně vázán na konec noční směny, 
KORID LK prověří rezervy v jízdních 
dobách. 



Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

KORID 

KORID LK informoval o cca měsíc starém rozhodnutí Ministerstva dopravy 
doobjednat dva páry rychlíků na lince R14B Liberec – Česká Lípa – Ústí nad 
Labem. Dříve projednané návrhy jízdních řádů proto musely být částečně 
upraveny. Některé trasy osobních vlaků byly nahrazeny rychlíky. Uspořené 
prostředky z objednávky Libereckého kraje byly využity pro zvýšení počtu 
spojů na linkách L2 Liberec – Česká Lípa – Děčín i L4 Doksy – Česká Lípa – Nový 
Bor a dále k odstranění časových omezení jízdy některých spojů, zejména 
v ranních a večerních hodinách. Celkový počet spojů na obou českolipských 
tratích tím významně vzrostl. 

KORID LK informoval o záměru Ministerstva dopravy zrušit od prosince 2019 
objednávku rychlíků linky R22 Kolín – Česká Lípa – Rumburk – Šluknov v úseku 
Nový Bor – Šluknov. Situaci plánuje Liberecký a Ústecký kraj řešit tím, že vlaky 
linky L4 budou prodlouženy ze Svoru do Rumburku. Trasy osobních vlaků 
budou před rychlíky upřednostněny z důvodu výhodnějších dojezdových a 
odjezdových časů v České Lípě i v Rumburku (optimální spojení pro denní 
dojížďku, na směny, do škol, apod.). Nad rámec toho bude Liberecký kraj 
nadále jednat s Ústeckým krajem o zachování vybraných rychlíků na úseku 
Nový Bor – Rumburk. 

 

TANVALD 

dne 12.září. 2018 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Tanvald 
Připomínka ke stavu výlepu JŘ na 
terminálu. 

Stav výlepu bude prověřen a podle 
toho budou přijata další nápravná 
opatření. 
KORID informuje o způsobu zajištění a 
rozdělení povinností mezi obce, KSS LK 
a dopravce a o záměru jednotného 
správce zastávek 

 
Řešena otázka zapojení nového IS 
v Tanvaldu na terminálu. 

KORID LK uvítá, pokud bude nový IS 
on-line přebírat data z CED. 
KORID předá informaci odpovědné 
osobě, ta bude kontaktovat město, aby 
se vše potřebné domluvilo. 

Harrachov Město informuje o záměru 
rekonstruovat MIC a v rámci této 
rekonstrukce město uvažuje o využití 
el. informačního systému v MIC. 

KORID bude v této věci nápomocen. 
Desná 

Mikroregion 
Tanvaldsko 

Projeven obecně zájem o možnosti 
propagovat v informačních centrech 
veřejnou dopravu a o distribuci 
letáků. 

KORID zařídí distribuci. 

 

  



FRÝDLANT  

dne 12.září. 2018 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Hejnice 

Vznesen požadavek na zapojení 
elektronického IS. 

KORID bude v této věci nápomocen. 
(T.č. již zapojeno.) 

Vznesen dotaz na možnost 
zakoupení označníků IJ4a 

KORID informuje o záměru plošné 
výměny ze strany kraje, nicméně 
existuje možnost zakoupení dopr. 
značek v předstihu. 

Dotaz na vlakovou zastávku v Liberci 
u průmyslové zóny JIH 

KORID informuje, že tento projekt se 
prověřoval v r. 2010. Výstupem bylo, 
že s ohledem na splnění norem pro 
vybudování zastávky v hůře 
přístupném terénu v místě, kde se 
sbíhají dvě tratě, dosáhly odhadované 
náklady částky cca 100 mil. Kč. Projekt 
byl následně pozastaven. 

Dotaz na možnost úpravy odjezdu 
posledního vlaku z Hejnických 
slavností 

Bylo dohodnuto, že KORID a ČD 
prověří zapracování k nejbližšímu 
termínu s tím, že odjezd z Hejnic bude 
cca 23:45 a v Raspenavě se vlak rozdělí 
(1 vůz do Frýdlantu, 1 vůz do Liberce) 

Bulovka Dotaz na spojení na Dolní Oldříš 
KORID informuje, že pro rok 2019 
počítá se SQ. 

 

LIBEREC + JABLONEC N.NIS. 

dne 13.září. 2018 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Bez připomínek. 

 

TURNOV 

dne 18.září. 2018 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Radimovice Obce připomínají požadavek 
na posun odjezdu spoje č.7 linky 363 
z Turnova na cca 15:10, aby jej stíhali 
žáci/studenti z odpolední výuky 
(stávající odjezd 14:37; další spoj 
jede až v 16:25). 

KORID LK prověří možnosti zajištění. 
Sychrov 

Kobyly 

Obec žádá prověřit možnost zajištění 
spojení po 9.hod. z Příšovic do 
Svijanského Újezdu a Kobyl (pro 
cesty od lékaře). T.č. do Příšovic 
využívají spoj č.2 linky 366, zpět je 
svážejí obecním autem. 

KORID LK nabízí možnost spojení přes 
Turnov, to je však pro občany 
zdlouhavé a komplikované (nutnost 
přestupu). 

 



ŽELEZNÝ BROD  

dne 18.září. 2018 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Železný Brod Žádost o prověření možnosti posunu 
odjezdu spoje č.14 linky 851 do 
Jablonce n.Nisou ze stávajících 13:25 
na 13:45, aby jej stíhali žáci, kterým 
končí vyučování v 13:30. 

KORID prověří možnosti, nutno však 
brát ohled na dopravu ze zaměstnání 
(Preciosa) a na návaznosti na Držkově. 

Líšný Žádost o zavedení autobusu 
cca ve 13:30 z Malé Skály do Líšného. 

KORID vysvětluje, že v daném čase 
existuje spojení vlakem. 

 

SEMILY 

dne 20.září. 2018 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Syřenov 

Dotaz na možnost vybudování nové 
zastávky. 

KORID informuje, že v současnosti je 
potřeba postupovat v souladu 
s normami. Pro obec může být v této 
věci nápomocný dokument „Manuál 
pro zřízení/rekonstrukci zastávek“ 
dostupná na webu www.korid.cz, 
případně je možné se obrátit na KORID 
ve věci konzultací. 

Obec připomíná své žádosti o úpravu 
JŘ na lince 555 zaslanou mailem. 

KORID bere na vědomí a zajistí 
odpověď. 

 

JILEMNICE 

dne 20.září. 2018 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Benecko 

Obec připomíná požadavek na řešení 
ranního spojení do Vrchlabí. 

KORID představuje varianty řešení a po 
projednání bude dále rozpracována 
možnost prodloužení linky 949 na 
Benecko („polookruh“ přes obec). 

Obec vznáší dotaz, zda bude možné 
zajistit provizorní most v Prakovicích 
po dobu stavby (v r. 2019). 

Bude prověřeno na odboru dopravy. 
KORID i dopravce se za takovou 
možnost budou přimlouvat, neboť 
zkušenosti se zajištěním dopravy po 
objízdné trase přes Vrchlabí v letošním 
roce jsou negativní. 

 

http://www.korid.cz/

