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Záznam z jednání o dopravní obslužnosti 

Datum: 08.06.2018  

Místo: Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem     

Zúčastnění: 

Petr Selinger, starosta obce 

Martin Smolík, místostarosta obce 

Pavel Blažek, KORID LK, jednatel společnosti 

Jan Roženský, KORID LK, dopravní technolog  

 

Téma: plánované změny jízdních řádů mezi Českou Lípou a Libercem od XII.2018 

Obsah jednání navazuje na první schůzku konanou dne 20.02.2018 na Obecním úřadě 
v Pertolticích pod Ralskem.  

Úvod: V rámci změny jízdních řádů platné od 09.12.2018 připravuje KORID LK ve spolupráci 
s Ministerstvem dopravy ČR, Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a dopravcem České 
dráhy a.s. změnu dopravního konceptu na železniční trati 086 SŽDC v úseku Česká Lípa – Liberec 
a zpět. Cílem změn je zejména: 

- významné zrychlení dopravy s využitím investic do železniční infrastruktury realizovaných 
v posledních letech především v oblasti železničního uzlu Česká Lípa včetně úseku Česká 
Lípa - Zákupy. Připravovaná změna nabízí časovou úsporu cca 20 minut u osobních vlaků 
ve směru Česká Lípa - Liberec a cca 15 minut u rychlíků v témže směru. Časové úspory je 
možno dosáhnout odstraněním dlouhých čekacích dob při křižování s protijedoucím 
spojem, dojde-li k přesunutí křižování vlaků do sousedních stanic.  

- snaha zastavit dlouhodobý pokles cestujících, resp. získat nové cestující díky významnému 
zlepšení návazností v uzlu Liberec i zkrácení přestupních dob i pobytů vlaků ve stanici 
Česká Lípa. 

- zefektivnění provozu, kdy díky urychlení dojezdů vlaků do Liberce lze uspořit nasazení 
jedné soupravy včetně náležitostí (strojvedoucí a vlakvedoucí) 

Negativem je nutnost dočasného zrušení zastavování části osobních vlaků v zastávce Pertoltice 
pod Ralskem, aby v rámci změněných časů odjezdů/ příjezdů spojů bylo možno zachovat 
přestupní vazby v uzlu Česká Lípa především z/ do směru Doksy – Mladá Boleslav. Konkrétně se 
jedná o každý druhý osobní vlak v denním období mezi cca 8. a 20. hodinou, tj. 3 vlaky v každém 
směru. 

V rámci kompenzace pro občany obce Pertoltice p. Ralskem KORID LK připravil návrh změn 
jízdních řádů i v linkové autobusové dopravě, který předpokládá zavedení výrazně vyššího počtu 
autobusových spojů na dvou základních trasách: Mimoň – Brniště – Zákupy – Česká Lípa a Mimoň 
– Brniště – Jablonné v Podj. s návazností na vlaky nebo autobusy do směru Liberec.  

Obec Pertoltice p. Ralskem upozorňuje na potřebu spojení pro turisty z České Lípy v dopoledních 
hodinách. Dle předloženého návrhu KORID LK je toto spojení v pracovní dny i o víkendech řešeno 
přímým autobusovým spojem, který navíc posiluje stávající nabídku v úseku Česká Lípa - Mimoň.  
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