
KOORDINAČNÍ PORADY, PŘÍPRAVA JŘ 2020/21 

PREZENTACE 

viz elektronické přílohy 

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY  

NOVÝ BOR  

dne 8.září. 2020 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

bez dotazů a připomínek ze strany obcí 

 

ČESKÁ LÍPA  

dne 8.září. 2020 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Horní Libchava 
Dotaz k novému formátu JŘ na 
zastávkách 

KORID vysvětluje, že mj. z důvodu 
přiblížení formátů JŘ příměstských a 
městských linek a současně z důvodu 
nižších prostorových nároků se 
objevují JŘ ve formátu A5 ve 
zjednodušené formě s přehledem 
odjezdů. Je v plánu tento formát 
aplikovat zejména na území měst 
s MHD, příp. v nejbližším přilehlém 
okolí. Za připomínky, které povedou 
k doladění tohoto formátu, KORID 
děkuje. 

Stvolínky 
Žádost o obnovení spojů po 
opravené silnici III/2635 přes 
Taneček  

KORID žádost přijímá s upozorněním, 
že při obnově spojů ubude spojení obci 
Zahrádky, Taneček je obsluhován 
linkou 291. Souvisí s více změnami. 

 

  



TANVALD 

dne 9.září. 2020 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Harrachov 

Otevřena otázka autobusového 
spojení Harrachov (z centra) – 
Szklarska Poreba (do centra, 
k lanovce). 
Město Harrachov je připraveno 
jednat i o úhradě vícenákladů 
za provoz této linky. 

KORID konstatuje, že zavedení 
autobusové linky může mít 
nepředvídatelným způsobem negativní 
vliv na provoz železniční linky, jejíž 
nabídka se stále rozvíjí. 
na druhou stranu KORID uznává fakt, 
že pro spojení centrum Harrachov – 
centrum Szklarska Poreba je stávající 
spojení časově nekonkurenceschopné. 
KORID navrhuje návrh města 
projednat za účasti zástupců města 
Szklarska Poreba a příp. i 
podnikatelských subjektů. 

Josefův Důl 

V návaznosti na diskuzi o posunu 
vlaku z 10:52 na 11:12 obec doplňuje 
informaci, že přestup z vlaku od 
Tanvaldu je využíván v řádu několika 
málo jednotek cestujících. Obec 
proto požaduje posun vlaku do 
taktové polohy s přípojem od vlaku 
z Liberce. 

KORID připraví návrh řešení 
s akceptováním změny a návrhem 
spojení od Tanvaldu (autobusový spoj, 
nebo přípoj). S ohledem na termínu 
uzávěrky GVD pro období od 
13.12.2020 lze však změnu realizovat 
nejdříve od června 2021. 

Vznesena připomínka ke stavu 
nástupiště v Josefově Dolu a 
současně dotaz, kdy je v plánu jeho 
úprava. 

KORID prověří. 
Odp.: O modernizaci nástupišť pro 
bezbariérový nástup je jednáno se 
Správou železnic dlouhodobě a v 
prioritě dle počtu cestujících. Zřízení 
žádaného bezbariérového nástupiště 
by dle platných norem znamenalo 
redukci kolejiště, přesněji řečeno 
celkovou přestavbu celé stanice. 
Aktuálně žádná projektová příprava 
takové stavby neprobíhá. 

 



FRÝDLANT  

dne 9.září. 2020 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Pertoltice 

Námět na posun spoje 640/11 (po 
20. hodině z LB) o 3-5 minut později 
z důvodu návaznosti na MHD 
v Liberci a konce směn. 
Pozn.: Občané Pertoltic využívají 
tento spoj s přestupem na IAD ve 
Frýdlantu. 

KORID prověří. (Změna je předběžně 
možná, bude však ověřeno ve 
spolupráci s DPMLJ, zda s ohledem na 
případné změny v MHD by změna byla 
účelná.) 

Frýdlant 
Dotaz k aktuálnímu stavu ohledně 
připravovaného projektu Terminálu 
ve Frýdlantu 

V rámci projektu TRANS-BORDERS 
bude připravena projektová 
dokumentace. Realizace se 
předpokládá v následujících letech, 
ideálně s využitím dotačních titulů. 

Višňová 

Požadavek na propagaci akce 
„Přeprava jízdních kol zdarma“ 
(v úseku Černousy – Frýdlant). 

S další propagací KORID počítá. 

Dotaz na spojení do Zawidówa 

KORID uvádí, že výhledově je 
s rozvojem přeshraniční dopravy 
počítáno. Předně však bude záležet na 
zájmu a dalších návazných krocích 
polského partnera, zejména v oblasti 
modernizace infrastruktury a návazně 
objednávky vlaků na polském území. 
Samotné prodloužení vybraných vlaků 
z Černous do Zawidówa bez možnosti 
dopravy dále do polského vnitrozemí a 
bez financování polské strany považuje 
KORID za neefektivní. 

Dotaz na nostalgické jízdy 
(organizace a propagace). O poslední 
akci se obec nedozvěděla. 

KORID konstatuje, že v poslední době 
mu není známo, že by taková akce byla 
organizována trati 037. Nicméně dále 
uvádí, že obecná koncepce 
nostalgických jízd bude součástí 
připravované Koncepce turistického 
spojení. 

Kunratice 
Dotaz na možnost posunu spoje 
641/1 o 15 min. dříve z důvodu 
doprav do spol. DAMINO. 

Od prosince 2019 došlo ke sloučení 
dvou ranních spojů ze směru od 
Dětřichova do jednoho spoje. 
Důvodem bylo souhrnné využití obou 
spojů do 5 cestujících. Samotný posun 
spoje o 15 minut není vhodný 
s ohledem na pracující od 6:00. 
KORID přivítá pomoc obcí v jednáních 
se zaměstnavateli, protože bez 
spolupráce se zaměstnavateli mohou 
být okrajové spoje do zaměstnání 
v budoucnu pro uvadající zájem 
cestujících omezovány (rušeny). 



Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Hejnice 

Námět, aby na Twitteru bylo 
uvedeno č. linky a úsek, kde dochází 
k mimořádnosti. 

Předáno na CED IDOL jako námět. 

NAD 
1. Prodej jízdenek je zajišťován 

v budově žel.st., zatímco NAD 
nově odjíždí z AS. 

2. Chybí informace na předních 
panelech. 

ad 1 
Řešením je zastavení jak u žel.st., tak 
na AS. (KORID požadoval přidat 
zastavení na AS z důvodu přestupů.) 
 
ad 2 
Dopravce nebyl přítomen. Obecně 
však bylo uvedeno, že vždy záleží, jaké 
podmínky si zadá železniční dopravce 
do veř. zakázky na provozovatele NAD. 

Dotaz na postup ve věci otočky na 
Smědavě. 

V r. 2020 s ohledem na přípravu 
spojení přes Souš bylo upřednostněno 
řešení zastávky v jízdním pruhu od 
Tanvaldu na Frýdlant. S ohledem na 
pandemii koronaviru nebyla posunuta 
otázka otočky samotné, ale toto bude 
tématem v příštím období. 

 

TURNOV 

dne 15.září. 2020 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Turnov 

Dotaz na velikost vozidla na lince 302. 
Město preferuje 12m vozidlo (místo 
stávajícího 10,5m). 

KORID i dopravce informují, že 
proběhlo místní šetření, které 
odhalilo problematická místa 
průjezdu 12m autobusu. KORID uvádí, 
že lze zajistit dopravu 12m 
autobusem, pokud město Turnov 
zajistí potřebné úpravy pro průjezd 
vozidla. 

Stížnost na přeplnění spoje 302/1 

KORID ověřil v provozu, že max. počet 
cestujících se pohybuje v rozmezí 30-
40 cestujících, a tedy se nejedná o 
přeplněný autobus. 
Současně KORID uvádí, že od prosince 
zřejmě bude (v případě potřeby) 
možné využít vozidlo na posílení ranní 
špičky. Současně je však toto vozidlo 
požadováno na více linek (směrů). 

 



LIBEREC + JABLONEC N.NIS.  

dne 15.září. 2020 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Chrastava 

Připomínka k přeplňování ranního 
spoje  71/30 z Andělské Hory. 
Posilový spoj č. 36, zavedený 
v r.2019, není využíván, protože jede 
příliš pozdě. 

KORID navrhuje úpravu trasy spoje 
74/22 z Bílého Kostela přes zast. 
Chrastava, Andělohorská a současnou 
úpravu časových poloh.  
Upřesněné řešení projednáno se ZŠ 
Chrastava. 

 

JILEMNICE 

dne 19.září. 2019 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Vítkovice 
Dotaz k linkám 947 a 991. Z návrhu 
JŘ vyplývá „nepokryté spojení“ do 
Vítkovic v říjnu. 

Bylo vysvětleno, že vždy pojede linka 
947, nebo 991. Dotaz zřejmě vznikl 
tím, že původně byly v roce 2020 
připraveny JŘ na Zlaté návrší do 28.9. a 
pro r. 2021 je návrh provozu linky 947 
mimo říjen. V říjnu se však počítá 
s provozem linky 991, a to i v r. 2020 
(provoz byl prodloužen). 

 

SEMILY + ŽELEZNÝ BROD  

dne 19.září. 2019 

Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Lomnice n.Pop. 

Město nesouhlasí s případným 
budoucím omezením dálkové linky 
do Prahy (670980) v rámci koncepce 
dálkových mezikrajských linek. 

KORID konstatuje, že provoz je hrazen 
po území LK. KHK, ani SČK s touto 
linkou nepočítají. Spojení na Prahu 
bude v dostatečné míře zajištěno z LK 
jinými linkami. Z Lomnice n.Pop. bude 
možný přestup v Jičíně každou hodinu 
v prac. den. 
Zachování současné linky 980 je 
podmíněno tím, že dopravce akceptuje 
komerční provoz. Nikoliv však přes 
Mladou Boleslav, kam linku nechce 
vést SČK. 



Navrhovatel Námět/připomínka Odpověď 

Železný Brod 

Dotaz na vzájemné uznávání jízdenek 
na železnici a připomínka k tarifní 
dezintegraci na železnici. 

KORID konstatuje, že po území LK platí 
IDOL, ale problém je u mezikrajských 
relací. Důvodem je odklad zavedení 
Systému jednotného tarifu ze strany 
státu. Ten měl řešit sjednocení 
tarifních podmínek napříč dopravci a 
realizace byla slíbena od 12/2019, 
k čemuž ale nedošlo. Aktuálně je SJT 
ve zkušebním režimu a s plným 
provozem počítá stát od 12/2020. 

Námět na spojení mezi Železným 
Brodem a Bozkovem (Vysokým n.J.) 
po ukončení výluky. 

KORID prověří možnosti, ale 
s provozem v této relaci nebylo 
dopředu počítáno. Z důvodu pandemie 
koronaviru nejsou z dosavadního 
průběhu provozu v rámci výluky 
průkazná data o tom, že by doprava 
v této relaci byla dlouhodobě 
udržitelná. (Linku 951 nelze 
dlouhodobě držet odkloněnou.) Bude-
li existovat poptávka po takovém 
spojení, bude se realizací KORID 
zabývat. 

 


