
KOORDINAČNÍ PORADY, PŘÍPRAVA JŘ 2019/20 

PREZENTACE 

viz elektronické přílohy 

TRŽBY A POČTY CESTUJÍCÍCH PO LINKÁCH  

viz elektronické přílohy 

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY  

NOVÝ BOR  

dne 10.září. 2019 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

bez dotazů a připomínek ze strany obcí 

 

ČESKÁ LÍPA  

dne 10.září. 2019 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Stružnice 

Přetížení ranního spoje po 7.hodině 
do České Lípy; děti ze Stružnice se 
nevejdou. Následující spoj jede příliš 
pozdě, děti jím nestíhají výuku. 

KORID prověří možnost řešení 
s pomocí autobusu, který zajišťuje 
zrychlený spoj z Horní Police. 
Pozn. bude vyřešeno mimořádnou 
změnou jízdního řádu k 1.10. – 
posilový spoj č.52 pojede o cca 15 
minut dříve a bude zastavovat ve 
všech zastávkách 

Stružnice 
Zavedení dopravy do místní části 
Bořetín (alespoň o víkendech pro 
majitele rekreačních objektů) 

Otázka diskutována již několik let, 
realizace závisí na dokončení 
rekonstrukce komunikací. Město Česká 
Lípa připomíná, že požadavek již také 
řešilo a jako problematické vnímá i 
možnost zřízení zastávky v Bořetíně 
(nebylo nalezeno vhodné místo 
odpovídající požadavkům na 
bezpečnost provozu 

 

  



TANVALD 

dne 11.září. 2019 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Harrachov 

Autobusové nádraží: 
V návaznosti na návrh dopravce 
BusLine LK, aby z jedné strany 
„ostrova“ na AN byl výstup a z druhé 
nástup navrhuje město místní 
šetření. Termín projedná město 
s dopravcem. 

 

Zastávka u žel.st.: 
V návaznosti na stížnosti dopravce, 
že je problematické otáčení většího 
autobusu u žel.st. nabízí město 
Harrachov součinnosti i s městskou 
policií tak, aby nasazení většího 
autobusu bylo možné. 

KORID k tomu doplňuje, že nasazení 
většího autobusu by bylo potřeba 
zejména v období sezóny (alespoň 
o víkendu). 

Jiřetín p. B. 

V návaznosti na diskuzi o posunu 
vlaku z 10:52 na 11:12 dotaz ohledně 
dalšího postupu. 
Pro obec je nepřijatelné, aby po 
dobu celého dopoledne nebyla 
návaznost vlakem ze směru Tanvald 
ve směru Jiřetín p. B. Obec si však 
dovede představit úpravu linky 744. 

S ohledem na skutečnost, že se 
nepodařilo najít konsenzuální řešení 
před uzávěrkou GVD od prosince 2019, 
svolá KORID jednání s obcemi 
v prosinci 2019 nebo v lednu 2020. 
Případná změna by přicházela v úvahu 
nejdříve od června 2020. 

KORID/Kořenov 

KORID se dotazuje obce Kořenov, 
zda má informace ohledně zimní 
údržby v úseku Příchovice – Vysoké 
n.Jiz. V dubnu mělo být v této věci 
jednání, které bylo zrušeno. 

KORID věc projednal s odborem 
dopravy KÚ LK a získal následující 
vyjádření: 
„Pro letošní sezonu počítá KSS LK 
s rozšířením chemické údržby pro úsek 
silnice II/290 od křižovatky u Mexica 
(Sklenařice) přes Vysoké až na I/14 
včetně komunikace II/289 do Semily a 
další přilehlých komunikací. 
Zbytek silnice II/290 leží v CHKO a zde 
by KSS LK měla zájem realizovat 
chemickou údržbu od sezóny 
2020/2021, pokud se to podaří 
projednat s CHKO.“ 

KORID se dotazuje obce Kořenov, 
zda má zájem obec řešit dopravu 
k zastávce U Čápa. Zastávka je t.č. 
využívána pro provoz „historické 
linky“ v období sezóny. 

Obec Kořenov konstatuje, že 
v prostoru zast. U Čápa nejsou 
dostatečné kapacity a stávající 
zastávka u ZD je vyhovující. 

KORID/Tanvald 

V rámci diskuze bylo připomenuto, 
že v r. 2018 se na podzim dotazoval 
objednatel skibusu na možnosti 
integrace této linky do objednávky 
LK. S ohledem na pozdní termín bylo 
jednání odloženo na rok 2019. 

KORID se spojí s objednatelem a bude 
řešit další postup. 



Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

KORID 

KORID otevřel téma „Kolik lidí ještě pojmou hory?“ 
KORID při projednávání dopravní obslužnosti obdržel podnět, že zlepšení 
dopravní obslužnosti do/z turistických oblasti hor může mít za následek 
zhoršení situace v horách (přeplněno turisty). Zpravidla dochází k tomu, že 
posílením veřejné dopravy nedochází k omezení využití IAD a výsledkem je 
více turistů. 
Z diskuze obecně vyplynulo, že by bylo vhodné do budoucna ve spolupráci 
KORID a obcí vymyslet nové cíle a tyto podpořit nabídkou veřejné dopravy a 
její propagací. 

 

FRÝDLANT  

dne 11.září. 2019 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Hejnice 

Město Hejnice se dotazuje na 
obnovu vozového parku v linkové 
dopravě. 

ČSAD Liberec informuje, že obnova je 
v plánu a v průběhu r. 2020 by k ní 
mělo dojít. 

Město se dotazuje na přepravu 
jízdních kol a elektrokol na lince 650 
na Smědavu. (Od občanů jsou 
dotazy, proč je vyčerpána kapacita 
cyklovleku elektrokoly.) 

KORID konstatuje, že na žádost 
dopravce byly v minulosti upraveny 
podmínky pro přepravu kol na lince 
650 tak, aby z ní byla elektrokola 
vyloučena. 
ČSAD Liberec prověří, zda skutečně 
jsou elektrokola přepravována. 
Otázku dostatečné kapacity je nutné 
řešit posilovými spoji. Zároveň bylo 
připomenuto, že je potřeba řešit stav 
otočky na Smědavě. 

Město se dotazuje, jak byla dále 
řešena v rámci resortu dopravy 
problematika otočky na Smědavě. 

KORID prověří na odboru dopravy 
KÚ LK. 

Bulovka 

Bulovka vznáší připomínku 
k navrhovaným JŘ, zejména na lince 
661 – požadavek na zajištění 
stávajícího rozsahu na Dolní Oldřiš. 

KORID vysvětluje důvody návrhu. 
V této věci bude vedeno samostatné 
jednání s obcí Bulovka 

KORID/Bulovka, 
Pertoltice, 
Habartice 

KORID připravil úpravu JŘ linek 660, 
661 a 662 s cílem pravidelné dopravy 
mezi Frýdlantem a Habarticemi. 
Návrhy byly zaslány obcím. 

Bulovka – jediný problematický bod je 
obslužnost na Dolní Oldřiš (viz výše) 
Pertoltice – obec nespatřuje zásadní 
problém v tom, že spoj ve 13h bude 
zajištěn linkou 660 místo linky 662. 
Habartice – ve vztahu k návrhu 
nespatřuje obec zásadní problém, a to 
ani v návaznosti na konce vyučování. 

ČD 
Dopravce informuje o plánu výluk v r. 2020. V období července a srpna jsou 
v plánu SŽDC výluky na Frýdlantsku, z toho podstatná je nepřetržitá 40-denní 
výluka kvůli opravě mostu v Raspenavě v ul. Liberecká. 

ČSAD Liberec 
Dopravce nabízí zaměstnání (nejen) na pozici řidič/řidička autobusu. Dopravce 
přivítá jakoukoliv součinnost (pomoc) od obcí s rozšířením této informace. 



Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

KORID 

KORID informuje obce o záměru propojení Zittau, Frýdlantu a příp. Sw. Zdróje 
linkovou dopravou. T.č. je tento záměr součástí projektu TRANSBORDERS 
s cílem odstranění bariér v rámci Trojzemí. 

KORID informuje obce o projektu integrace Mladoboleslavska do PID, který 
připravuje Středočeský kraj. V rámci tohoto projektu jsou součástí i dálkové 
linky skrz Mladou Boleslav. Jednou z připravovaných linek je i linka Nové 
Město p.Sm. – Frýdlant – Liberec – Mladá Boleslav – Praha. 
Termín realizace: nejdříve ve 2. pol. r. 2020 v závislosti na SČK. 

KORID otevřel téma spolupráce autobusového dopravce a obce v otázce 
zázemí na konečných zastávkách pro řidiče (toalety, příp. možnost mikrovlnné 
trouby, rychlovarné konvice atp.) a zázemí pro autobusy (parkování, garáže). 
Z pohledu KORID jsou klíčová s výjimkou Frýdlantu zejména místa Habartice, 
Hejnice a Nové Město p.Smrkem. 
Součástí tohoto bodu by měla být i pravidla obce pro řidiče ve věci úklidu 
vozidel. 
Zúčastněné obce v této věci nabízí dopravci součinnost. 

KORID otevřel téma „Kolik lidí ještě pojmou hory?“ 
KORID při projednávání dopravní obslužnosti obdržel podnět, že zlepšení 
dopravní obslužnosti do/z turistických oblasti hor může mít za následek 
zhoršení situace v horách (přeplněno turisty). Zpravidla dochází k tomu, že 
posílením veřejné dopravy nedochází k omezení využití IAD a výsledkem je 
více turistů. 
Z diskuze obecně vyplynulo, že by bylo vhodné do budoucna ve spolupráci 
KORID a obcí vymyslet nové cíle a tyto podpořit nabídkou veřejné dopravy a 
její propagací. 

 

LIBEREC + JABLONEC N.NIS. 

dne 12.září. 2019 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Liberec 

Statutární město Liberec (dále jen „SML“) informuje o ohrožené dotace 
na rekonstrukci a prodloužení tramvajové tratě Liberec – Jablonec n. Nis. 
V této věci je potřeba nyní součinnost Statutárního města Jablonce n. Nis. 
Pokud by nedošlo ani k rekonstrukci, je ohrožen i samotný provoz. 

SML dále informuje o rostoucích nákladech také v městské dopravě, které se 
odhadem pohybují někde v úrovni 275 – 300 mil. Kč/rok za provoz MHD 
Liberec. 

Chrastava 
Zástupce města se dotazuje na 
velikost JŘ v papírové podobě. 

KORID vysvětluje, že pro každý JŘ je 
stanovena velikost s ohledem na tisk 
knižního JŘ a JŘ pro výlep. Tuto 
velikost musí dopravce dodržet. 
Zároveň KORID eviduje, že na 
zastávkách bývají někdy vylepeny 
dopravcem zmenšené JŘ. V některých 
případech je to však vynuceno 
okolnostmi (jeden označník a/nebo 
nedostatečná plocha pro výlep). 



Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Rychnov u JN/ 
DSOJ 

Dotaz na další harmonogram VZ 
odbavovacích systémů. 

Již vypsaná VZ na oblast PAD-Sever, 
podání nabídek do 14. 10. 2019 do 
10:00, ostatní oblasti (oblast PAD-
východ, PAD-Západ, MHD Česká Lípa a 
MHD Česká Lípa a Jablonec n. Nisou) 
budou vypsány v týdnu 23. – 27. 9. 
2019. Lhůta pro podání nabídek ze 
strany uchazečů činí 35 dnů. 

KORID 

KORID informuje, že v rámci Centrálního dispečinku je možné řešit mj. také 
stížnosti škol/rodičů, která se týká pozdní docházky odůvodněné zpožděním 
autobusu. CED IDOL je schopen z dat o poloze vozidla stížnost potvrdit, nebo 
vyvrátit jako neoprávněnou. 
Z minulosti jsou zkušenosti, že ne všechny stížnosti jsou oprávněné. 

KORID otevřel téma „Kolik lidí ještě pojmou hory?“ 
KORID při projednávání dopravní obslužnosti obdržel podnět, že zlepšení 
dopravní obslužnosti do/z turistických oblasti hor může mít za následek 
zhoršení situace v horách (přeplněno turisty). Zpravidla dochází k tomu, že 
posílením veřejné dopravy nedochází k omezení využití IAD a výsledkem je 
více turistů. 
Z diskuze obecně vyplynulo, že by bylo vhodné do budoucna ve spolupráci 
KORID a obcí vymyslet nové cíle a tyto podpořit nabídkou veřejné dopravy a 
její propagací. 

 

TURNOV 

dne 17.září. 2019 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

bez dotazů a připomínek ze strany obcí 

KORID 

KORID informuje, že v rámci Centrálního dispečinku je možné řešit mj. také 
stížnosti škol/rodičů, která se týká pozdní docházky odůvodněné zpožděním 
autobusu. CED IDOL je schopen z dat o poloze vozidla stížnost potvrdit, nebo 
vyvrátit jako neoprávněnou. 
Z minulosti jsou zkušenosti, že ne všechny stížnosti jsou oprávněné. 

KORID informuje, že systém dopravy do zaměstnání v Turnově na 3-směnný 
provoz je funkční pouze s těmi firmami, které se podílí na provoz linek veřejné 
dopravy (GAT) a na přímých spojích. KORID dále konstatuje, že považuje za 
neefektivní a dlouhodobě neudržitelné, aby zejména ve večerních hodinách 
byly v souběhu s linkovou dopravou v provozu i linky v režimu zvláštní linkové 
dopravy. 
KORID žádá obce a/nebo Mikroregion, aby i ze své pozice jednali se zástupci 
zaměstnavatelů o spolupráci v oblasti veřejné dopravy. V opačném případě je 
ohrožen provoz zejména těch spojů, jejichž obsazenost je dlouhodobě 
v průměru menší než 5 cestujících/spoj. 

 

  



ŽELEZNÝ BROD  

dne 17.září. 2019 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

bez dotazů a připomínek ze strany obcí 

KORID 

KORID informuje, že v rámci Centrálního dispečinku je možné řešit mj. také 
stížnosti škol/rodičů, která se týká pozdní docházky odůvodněné zpožděním 
autobusu. CED IDOL je schopen z dat o poloze vozidla stížnost potvrdit, nebo 
vyvrátit jako neoprávněnou. 
Z minulosti jsou zkušenosti, že ne všechny stížnosti jsou oprávněné. 

KORID informuje, že doprava na rozhlednu Kozákov (provoz o víkendu v letní 
sezóně) není téměř využívána. Spojení je možné v rámci linky 861 přes Záhoří. 
Tuto linku využívají cestující ze Záhoří a z Chuchelny, ale o spojení na Kozákov 
není velký zájem. V případě, že by dotčené obce měly připomínku k časovým 
polohám nebo námět, jak dopravu zatraktivnit, mohou se ozvat na KORID. 
KORID dále žádá o součinnost v otázce propagace tohoto spojení v dotčených 
obcích. 

 

SEMILY 

dne 19.září. 2019 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Semily 
Dotaz na záložní vozidla dopravce 
ARRIVA vlaky 

Dopravce informuje, že disponuje 
záložními vozidly ř. 845. 

KORID/Vysoké 
n.Jiz. 

Na základě opakovaných stížnosti cestujících řešena otázka uspořádání 
stanovišť na náměstí ve Vysokém n.Jiz. 
Město informuje, že situace je řešitelná i s pomocí prodloužení nástupního 
ostrůvku, čímž by bylo možné vytvořit 2 stání pro autobus přímo u ostrůvku. 
V této věci bude svoláno jednání za účelem nalezení cílového a přechodného 
řešení. 

KORID 

KORID informuje, že v rámci Centrálního dispečinku je možné řešit mj. také 
stížnosti škol/rodičů, která se týká pozdní docházky odůvodněné zpožděním 
autobusu. CED IDOL je schopen z dat o poloze vozidla stížnost potvrdit, nebo 
vyvrátit jako neoprávněnou. 
Z minulosti jsou zkušenosti, že ne všechny stížnosti jsou oprávněné. 

 

  



JILEMNICE 

dne 19.září. 2019 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Jilemnice 

Město se dotazuje, s kým řešit stav 
autobusového nádraží. Město má 
zájem o modernizaci AN a příp. i o 
odkup. 

S ohledem na oddělenost firem 
v holdingu Busline toto neřeší přímo 
BusLine LK, přesto zástupce dopravce 
doporučuje jednat v této záležitosti 
s jednatelem společnosti BusLine. 

KORID/Jilemnice 

KORID zmiňuje, že se opakovaně 
setkává s připomínkou, aby linka 960 
byla vedena kolem nemocnice (resp. 
s ohledem na jednosměrné zastávky 
ve směru od Semil k nemocnici). 
KORID v minulosti připravil pro 
město Jilemnice nabídku s vyčíslením 
vícenákladů. 

Město Jilemnice žádá o aktualizaci 
nabídky a zaslání. Město spoluúčast 
zváží. 

KORID 

KORID informuje, že v rámci Centrálního dispečinku je možné řešit mj. také 
stížnosti škol/rodičů, která se týká pozdní docházky odůvodněné zpožděním 
autobusu. CED IDOL je schopen z dat o poloze vozidla stížnost potvrdit, nebo 
vyvrátit jako neoprávněnou. 
Z minulosti jsou zkušenosti, že ne všechny stížnosti jsou oprávněné. 

KORID informoval o průběhu zpracování Koncepce rozvoje letních turistických 
linek v oblasti Krkonoše (zadavatelem jsou Krkonoše – svazek měst a obcí). 
V oblasti Jilemnicka se bude KORID zaměřovat na rozvoj dopravy mezi 
Jilemnicí a Horními Mísečkami v návaznosti na dopravu na Zlaté návrší. 

KORID otevřel téma „Kolik lidí ještě pojmou hory?“ 
KORID při projednávání dopravní obslužnosti obdržel podnět, že zlepšení 
dopravní obslužnosti do/z turistických oblasti hor může mít za následek 
zhoršení situace v horách (přeplněno turisty). Zpravidla dochází k tomu, že 
posílením veřejné dopravy nedochází k omezení využití IAD a výsledkem je 
více turistů. 
Z diskuze obecně vyplynulo, že by bylo vhodné do budoucna ve spolupráci 
KORID a obcí vymyslet nové cíle a tyto podpořit nabídkou veřejné dopravy a 
její propagací. 

 


