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Přečtěte si,
co se chystá pro
zatraktivnění veřejné
dopravy v Libereckém
kraji…

Slovo radního
Vážení cestující,
budoucnost veřejné dopravy ovlivnily
na počátku letošního roku dvě důležité
události. První z nich byl podpis mezinárodní smlouvy o společném postupu
při zadávání veřejné zakázky na provozování železniční dopravy na trati 089
z Liberce do Žitavy, Rybniště a Seifhenesdorfu. Druhou z důležitých událostí byl
průlom v jednání o znovuzprovoznění
trati z Harrachova do Szklarske Poręby,
který přinesla změna vlastníka polské
části trati. S tématem trati do Szklarske
Poręby se můžete blíže seznámit i v dalších dvou článcích tohoto čísla IDOL
zpravodaje.

Mgr. Vladimír Richter
člen rady kraje pověřený vedením resortu
dopravy

Lákáme nové cestující
V posledních
letech se veřejná
doprava potýká se
silně negativním
trendem
Rozhovor s ředitelem DPML, a.s.
Ing. Jiří Veselka, MBA

/ Mohl byste se našim čtenářům
v krátkosti představit?
Jmenuji se Jiří Veselka. Vystudoval
jsem elektrotechnickou fakultu ČVUT, po
absolutoriu jsem pracoval v libereckém
Výzkumném ústavu textilního strojírenství, pak jsem působil v místní nemocnici jako technický náměstek ředitele, od
roku 1999 na liberecké radnici ve funkci
náměstka primátora pro rozvoj a územní
plánování. V průběhu svého působení
v manažerských funkcích jsem absolvoval vysokoškolské studium zaměřené na

management a k inženýrskému titulu
jsem získal ještě titul MBA. Loni v květnu jsem vyhrál výběrové řízení a stal se
ředitelem dopravního podniku. Mluvím
anglicky a snad si ještě pamatuji i ruštinu, jsem ženatý, moje paní je učitelka,
máme dva dospělé syny, oba studují.
Mým koníčkem je sport, zejména stolní
tenis, mám rád také rekreační cyklistiku,
běžky, zkusil jsem i jachting.
⁄ Co byste nám mohl říct o Vaší
firmě?
Naše firma, která je akciovou společností zcela vlastněnou městem Liberec,
patří k největším dopravcům v libereckém
kraji. Naším posláním je hlavně usnadnit
a zpříjemnit život návštěvníkům i obyvatelům města tím, že je vozíme do zaměstnání, do škol, za zábavou. Snažíme se co
nejvíce přizpůsobit provoz požadavkům
uživatelů MHD, samozřejmě se zřetelem
k našim možnostem. Od prosince fungují
noční spoje, po nichž se už dlouho volalo, připravujeme změny jízdních řádů ve
snaze vyhovět většině cestujících. Naším
trvalým programem je také zajištění dobrého zázemí pro všechny zaměstnance.
⁄ Kdy jste naposledy použil
veřejnou osobní dopravu?
Pro svou osobní přepravu moc veřejnou dopravu nepotřebuji, jelikož bydlím téměř v centru Liberce a k cestování
využívám více auto nebo chodím pěšky, v létě pak jezdím na kole. Z důvodů
pracovních však nyní vozy MHD jezdím
– asi tak jednou týdně, abych osobně
viděl, jak provoz funguje. Protože chci
co nejlépe poznat úskalí řízení provozu
a problémy řidičů, rozhodl jsem se získat
oprávnění k řízení tramvají a v současné době procházím příslušným kurzem.
Vzhledem k mé pracovní vytíženosti to
však trvá poněkud déle.

⁄ V čem vidíte přínos zavedení
integrovaného dopravního systému v Libereckém kraji?
Přínosů je samozřejmě celá řada.
Jako největší však vidím to, že by mohl
pomoci zastavit odliv cestujících z veřejné dopravy. To je bohužel trend posledních let a s ohledem na životní prostředí
a konkrétní dopravní situaci například
v Liberci silně negativní.

“

Musíme zajistit
nejen dopravu návštěvníků, ale i jejich
informovanost…

”

⁄ Co plánujete do budoucna?
Zaměřím se pouze na priority tohoto roku. Dopravní podnik se jako celé
město připravuje na mistrovství světa
v klasických disciplinách v příštím roce.
Musíme zajistit nejen dopravu návštěvníků, ale i jejich informovanost o městské dopravě. Máme v plánu instalovat
nový odbavovací systém jako podmínku
realizace IDOL, připravujeme výstavbu
nové tramvajové tratě do sídliště Rochlice. V tomto roce chceme dokončit
ucelenou etapu modernizace vozového
parku tramvají i autobusů, zlepšit zázemí pro řidiče autobusů. Je toho mnoho,
ale v budoucnu se chceme stát moderní
dopravní společností, která směle obstojí ve srovnání se všemi významnými
dopravci v České republice.⁄

⁄ Co je důvodem přestavby terminálu Fügnerova?
Jedním z důvodů je možnost zkapacitnění tramvajové dopravy mezi centrem a areálem na Ještědu v souvislosti
s konáním mistrovství světa v příštím
roce. Chceme, aby vozy nemusely jezdit
prázdné až do Lidových sadů, ale aby se
otáčely v centru a mohly rychleji dopravovat návštěvníky do Horního Hanychova. Hlavním důvodem je však jeho špatný technický stav zejména pak podloží
kolejí, kde silně zdegradovaly podkladní vrstvy a také připravovaná výstavba nové tratě zmíněná v předcházející
odpovědi. Na přestavbu terminálu bude
navazovat zdvojkolejnění tratě směrem
do ulice Mlýnské a dále přes areál bývalé Textilany do zastávky U lomu, odkud
pak v budoucnu povede odbočka na sídliště Rochlice.
⁄ Kolik hodin denně pracujete?
Minimálně 10 hodin, většinou víc.
⁄ Jak relaxujete?
Jak jsem se už zmínil, mám rád sport,
mojí vášní už od školních let je stolní
tenis, který hraji závodně. Pravidelně chodím na trénink a po něm někdy
i s partou kamarádů na pivo. Poslední
dobou jsem začal chodit na tajči, které
mě dost oslovilo a hodně mi pomáhá.
⁄ Blíží se doba dovolených, kam
se letos chystáte??
Pro mne je většinou důležitější s kým
jedu, než kam jedu. Mám raději dovolené s aktivním programem jako je sport či
poznávání, než klasické slunění u moře.
Kam pojedu však ještě nevím, nějaké
možnosti jsou, uvidíme.

Další z významných změn, které se
vás, cestujících, dotknou, je drobná úprava jízdného ve veřejné linkové dopravě,
ke které dochází od 3.3. 2008. K úpravě
dochází v důsledku ukončení platnosti
padesátihaléřových mincí. Ceny musely
být upraveny tak, aby bylo možné stanovit zlevněné jízdné při dodržení zásad
cenového věstníku Ministerstva financí.
I přes korunový nárůst cen v některých
tarifních pásmech zůstávají ceny autobusů v Libereckém kraji jedny z nejnižších
v republice.
Poslední informace, o kterou bych se
s vámi rád podělil, je příprava integrovaného dopravního systému s názvem
IDOL. Na přípravě IDOLu v současné
době usilovně spolupracujeme s Koordinátorem veřejné dopravy, firmou KORID
LK, spol. s r.o. IDOL by měl od 1.1. 2009
zatraktivnit veřejnou dopravu na celém
území Libereckého kraje zejména tím,
že cestujícímu bude umožněno v rámci
jednoho tarifu cestovat ve všech prostředcích veřejné dopravy (železnice,
autobus, MHD). O dalším postupu při
zavádění IDOLu budeme informovat jednak v IDOL zpravodaji, jednak na nově
vznikajících internetových stránkách
www.iidol.cz.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál
šťastnou cestu v prostředcích veřejné
dopravy ve společnosti IDOL zpravodaje.

Perličky
• Změna dopravce MHD v České Lípě

Koncem února 2008 ukončil původní
dopravce VETT a.s. Zákupy provozování
městské hromadné dopravy v České Lípě.
Ihned po ukončení provozu firmou VETT
a.s. převzal provozování městských linek
nový dopravce, kterým je ČSAD Semily,
a.s.. [VP]
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Do Szklarske Poręby opět vlakem!
Dne 20. února 2008 proběhlo v budově Krajského úřadu Libereckého kraje jednání mezi zástupci Dolnośląske
Służby Dróg i Kolei, Správou železniční
dopravní cesty, státní organizací a společností KORID LK o přípravě projektu
„Revitalizace železniční trati Harrachov
– Szklarska Poręba“ z operačního programu Evropské unie cíl 3 „Česká Republika
– Polsko 2007 – 2013“. Cílem projektu
je oprava této železniční trati tak, aby
umožňovala provoz pravidelných osobních vlaků.
Lead partnerem projektu bude Dolnoslezské vojvodství reprezentované
Dolnośląskou Służbou Dróg i Kolei,
které zajistí opravu cca. 15 km dlouhého polského úseku trati. Předpokládané
náklady jsou ve výši cca. 125 mil. Kč.
Partnery projektu budou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
která zajistí opravu cca. 1,4 km dlouhého
českého úseku trati s předpokládanými

náklady cca. 21,5 mil. Kč, a Město Szklarska Poręba, které s očekávanými náklady
cca. 15 mil. Kč opraví výpravní budovu
železniční stanice Szklarska Poręba Górna. Zástupci Správy železniční dopravní
cesty, státní organizace, zmínili problém
získání finančních prostředků na český
podíl v projektu. Dle jejich slov Správa
železniční dopravní cesty vyvine veškeré
úsilí pro získání českého podílu.
Projekt „Revitalizace železniční trati Harrachov – Szklarska Poręba“ bude
podán již v první výzvě operačního programu Evropské unie cíl 3 „Česká Republika – Polsko 2007 – 2013“ v březnu
2008. Vlastní revitalizace je rozdělena do
dvou etap. V roce 2008 dojde k základní
opravě železniční trati Harrachov – Szklarska Poręba Górna, tak aby byl zajištěn průjezd příležitostních vlaků a bylo
možné zajistit dopravu polských diváků
na Mistrovství světa v klasickém lyžování
v Liberci v únoru a březnu 2009. V prů-

Novinky
v jízdních
řádech
k 3.3. 2008

běhu roku 2009 pak proběhne celková
oprava tratě na traťovou rychlost 50 – 60
km/h. Předpokládané ukončení projektu
je na konci roku 2009.
Po provedení opravy železniční trati Harrachov – Szklarska Poręba Górna
bude na této trati Libereckým krajem
a Dolnoslezským vojvodstvím objednávána regionální osobní doprava. Rozsah provozu je plánován v počtu 5 párů
osobních vlaků Tanvald – Harrachov
– Szklarska Poręba Górna a zpět. Návrh
jízdního řádu je uveden v příloze. Po provedení rekonstrukce celostátní železniční
trati Wroclaw – Jelenia Góra - Szklarska
Poręba Górna bude tato trať využívána
i přímými vlaky Liberec – Jelenia Góra
a zpět. [PP]

Archiv VTS Tanvald, o.s.

Z historie
železniční
trati Tanvald
– Petersdorf
(Piechowice)
Největší pozornost patrně vzbudí
v tomto čísle IDOL zpravodaje zpráva
o snahách obnovit provoz na trati Harrachov – Szklarska Poręba. Podívejme
se tedy do historie, kde se tady tahle trať
vlastně vzala a proč po ní dnes vlaky
nejezdí.
První snahy o spojení obou sousedních zemí – tedy Čech a Slezska – přes
hřeben Krkonoš se objevují již v 80.
letech 19. století. Pohnutkou k těmto
úvahám byla krev průmyslové revoluce,
tedy uhlí. V prudce se rozvíjející průmyslové oblasti Liberecka a Jablonecka
byla tehdy spotřeba uhlí vysoká a stále
rostla. Uhlí se však dováželo poměrně
zdálky a přeprava samozřejmě zvyšovala cenu paliva. Nejbližší uhelná pánev
ležela v okolí tehdy pruského města
Waldenburg, dnes polského Wałbrzychu.
Dolnoslezské kamenné uhlí bylo velmi
výhřevné a žádané, ale do Jablonce nebo
Tanvaldu se muselo vozit velkou oklikou
– nejbližší železnice tenkrát vedla přes
Trutnov, Jaroměř, Starou Paku a Železný
Brod do Tanvaldu, odkud bylo uhlí dále
dopravováno formanskými povozy do
skláren, textilek a dalších továren. Samozřejmě že přes Hirschberg (Jelenia Góra)
a odsud přímo přes hřeben pohraničních
hor by byla cesta mnohem kratší a protože dovozné se tehdy stejně jako dnes
počítalo podle váhy zboží a ujeté vzdálenosti, bylo zkrácení cesty velmi žádoucí
pro všechny zdejší továrníky. Mezi nimi
pak vynikali polubenští Riedlové, kteří
měli své hutě nejblíže hranici. Není zde
místo pro popis všech peripetií dvacetiletého zápasu o prosazení železnice přes
hřeben Krkonoš, ale nakonec se podařilo dotlačit vídeňskou vládu k uzavření
mezistátní smlouvy s Pruskem o vybudování železnice Tanvald – Petersdorf
(dnes Piechowice), kam už vedla odbočná dráha z Hirschbergu (dnes Jelenia
Góra), otevřená 20. XII. 1891. Smlouva
byla podepsána 5. XI. 1898, v následujícím roce proběhla nutná schvalovací
řízení a v létě 1900 se začalo pracovat
na stavbě tratě. Prusové zvolili při trasování svého úseku právě opačný postup
než Rakušané – zatímco v Čechách byla
zvolena nejkratší cesta ze stávajícího
tanvaldského nádraží k určenému styčnému bodu v Kořenově i za cenu příliš
velkého stoupání, které muselo být zmáháno pomocí ozubnice, ve Slezsku bylo
naopak omezeno stoupání tratě na 25
promile a protože nejkratší trasa takové
stoupání neumožňovala, byla rozvinuta
ve smyčkách do bočních údolí. Výsledkem ovšem byla dráha o délce 35,1 km
namísto zhruba 25 km. Nově postavená
dráha byla otevřena dopravě nadvakrát
– první úsek Petersdorf – Schreiberhau
(Szklarska Poręba) byl otevřen 25. VI.
1902, druhá část trati pak až 1. X. 1902.
Původně měla být celá dráha Tanvald
– Petersdorf otevřena najednou (česká
část trati do Kořenova byla otevřena 30.
VI. 1902) ale při stavbě Jizerského mostu

Pondělí 3.3.2008 je termín, ve kterém
mohou být prováděny úpravy železničních a autobusových jízdních řádů.
Tohoto jarního termínu změn se využívá
k drobným úpravám na základě aktuálních požadavků cestujících.
V železničních jízdních řádech nedochází v Libereckém kraji k žádným
významným změnám. Rozsah dopravy
zůstává na všech tratích zachován. Problémy s nasazováním modernizovaných
tříčlánkových regionov na trati z Tanvaldu do Harrachova vedly k rozdělení
vozebního ramene Liberec – Harrachov.
Tento stav reflektuje 1. změna v jízdních
řádech, na vyřešení problému dopravce
pracuje a v létě by měly být opět vybrané
vlaky na relaci Liberec – Tanvald vedeny
jako přímé.
V autobusových jízdních řádech dochází k významnějším změnám v okolí Frýdlantu a také v okolí Stráže pod Ralskem
a Osečné. Změny byly vyvolány potřebou
cestujících – dětí do školy a zaměstnanců
využívajících veřejnou dopravu do a ze
zaměstnání.
Kompletní seznam změn v autobusových jízdních řádech naleznete na
internetových stránkách www.iidol.cz,
aktuální jízdní řády naleznete na internetovém portálu www.idos.cz, kde je možné
požadované spojení i vyhledat. [JK]

Moderní vlaky na trati z Liberce do Žitavy,
Varnsdorfu a Seifhennersdorfu

Archiv Vědeckotechnická společnost při žst. Tanvald, o. s.

došlo k havárii – při vysouvání středního
86 tun těžkého nosníku na pilíře se celý
nosník zřítil do řeky. Hrozivě vyhlížející nehoda se obešla bez zranění, trvalo
však zhruba měsíc, než se podařilo nosník v řece rozdělit na dvě části, vytáhnout
je na pilíře a opět spojit. Když pak byla
zmíněného 1. října nakonec zahájena
doprava mezi Schreiberhau a tehdejším
nádražím Grünthal (Kořenov), povolily
pruské úřady pouze nákladní dopravu,
protože v novosvětském sedle vede trať
po náspu přes rašeliniště a tento násep
údajně nebyl dostatečně konsolidovaný.
Teprve 20. X. 1902 projel do Kořenova
první osobní vlak.
Na nové spojnici se rozvinula poměrně hustá doprava uhlí směrem do Čech,
osobní doprava příliš hustá nebyla,
i přes občasné návaly turistů. Před první světovou válkou začaly pruské dráhy
trať elektrifikovat, do vypuknutí války se
však nepodařilo trolejové vedení dokončit a během války bylo měděné vedení

opět sneseno pro válečnou výrobu. Po
skončení války byla elektrifikace dokončena a první elektricky dopravovaný vlak
přijel do Kořenova 15. II. 1923. Od roku
1927 zde byly v provozu elektrické motorové vozy. Elektrický provoz do Kořenova skončil po ofenzivě Rudé armády
v dubnu 1945, kdy byla vybombardována elektrárna a německou armádou
odstřelen most přes řeku Bober v Jelení
Hoře. V létě 1945 předali sověti Slezsko
Polsku náhradou za zabranou Halič.
V červenci až říjnu 1945 pak byla po trati vyvážena ruská válečná kořist, ovšem
parními lokomotivami z výtopny Liberec.
Poslední vlak měl po trati projet 27. X.
1945, pak Poláci přerušili koleje i telefonní vedení.
Na znovuobnovení dopravy se mohlo
reálně pomyslet až po převratu v roce
1989. Polské dráhy provozovaly na své
straně osobní dopravu do Szkl. Poręby,
nákladní dopravu do Jakuszyc, u nás byla
trať v provozu až téměř na státní hrani-

ci do Harrachova. Mezi Harrachovem
a Jakuszycemi byla trať zarostlá lesem.
Nadšenci z obou stran hranice vykáceli
stromy, vyčistili trať, doplnili chybějící pražce i kolejnice, takže první vlak,
zatím neoficiální jen pro pozvané hosty,
projel po trati Harrachov – Poręba 25.
VI. 1992. Příležitostné vlaky pro veřejnost pak jely do Polska při oslavách 90.
let tratě, později ještě v roce 1998 a při
oslavě sto let dráhy v roce 2002. Přes
veškerou snahu našich i polských příznivců dráhy se však dosud nepodařilo
prosadit obnovu pravidelného provozu,
která je podmíněna důkladnou opravou
tratě a položením nového svršku. Snad
tedy nyní, s využitím peněz z evropských
rozvojových fondů, se to podaří.
(Tomáš Gál,
předseda VTS Tanvald, o.s.)

Na železniční trati Liberec - Zittau Varnsdorf - Rybniště/Seifhennersdorf
budou od prosince roku 2010 jezdit
osobní vlaky společně objednávané
Ústeckým a Libereckým krajem a saským
sdružením ZVON. Zástupci zmíněných
stran, hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc,
hejtman Libereckého kraje Petr Skokan
a představitelé sdružení ZVON - ředitel Georg Janetzki a předseda Michael
Harig, podepsali 31. ledna ve Varnsdorfu
smlouvu, kterou se zavazují ke společnému postupu při zadávání veřejné zakázky na zajištění dopravy na provozování
veřejné železniční dopravy na uvedené
trati.

Dopravce, který z této soutěže vzejde,
začne trať obsluhovat v prosinci roku
2010. Nový dopravce bude provozovat
trať modernějšími vozidly a jednotnou
objednávkou vlakových spojů bude provoz racionálnější. [JK]
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