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Abstrakt 

Šleisová Hana: Posouzení zrušení zast. Nová Ves nad Nisou 

ČVUT v Praze Fakulta dopravní 

2016 

Klíčová slova: 

Dopravní obslužnost, Jablonec nad Nisou, Liberec, Nová Ves nad Nisou, železniční 

zastávka Nová Ves nad Nisou, železniční trať 036 Liberec – Tanvald – Harrachov 

Tato práce zkoumá lokalitu v Libereckém kraji, přesněji oblast mezi Jabloncem 

nad Nisou a obcí Nová Ves nad Nisou. Cílem této práce je zhodnocení dopravní obsluhy 

Nové Vsi a jejího okolí. V práci je provedena rozsáhlá analýza území a jeho stávající 

dopravní obsluhy. V rámci práce dojde k prověření potřeby železniční zastávky Nová Ves 

nad Nisou, zjištění jaký vliv má daná zastávka na obsluhu oblasti. V rámci práce dochází 

k mapování parametrů tratě, prověření možností a úprav trati. Zároveň je řešena dopravní 

obslužnost, propojení s okolními městy a vliv absence železniční zastávky Nová Ves 

nad Nisou na dopravní obsluhu oblasti. 
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Abstract 

Šleisová Hana: Assessment of Closing of the Nová Ves nad Nisou Railway Stop 

CTU in Prague, Faculty of Transportation Science 

2016 

Keywords: 

Transport services, Jablonec nad Nisou, Liberec, Nová Ves nad Nisou, railway station 

Nová Ves nad Nisou, railway 036 Liberec – Tanvald – Harrachov 

The aim of this thesis exploring the area of region Liberec, particularly area between 

Jablonec nad Nisou and Nová Ves nad Nisou. The goal of this thesis is evaluation of the 

transporting services in Nová Ves and surroundings. There is the area analysis done in this 

paper and existing transporting service there. It’s also describing screening of usage railway 

station Nová Ves nad Nisou, finding influence of this railway station on the transportation 

services in this area. This thesis is mapping parameters of this railway track, screening 

possibilities and changes of this railway track. In the same time, there is deal with 

transportation services, connections with towns around and influence of absent railway station 

Nová ves nad Nisou.  
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Seznam zkratek 

DSOJ – Dopravní sdružení obcí Jablonecka 

GVD – Grafikon vlakové dopravy 

hl. n. – hlavní nádraží 

Hz – Hertz, jednotka frekvence (kmitočtu) 

IAD – Individuální automobilová doprava 

IDOL – Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje 

Jablonec – město Jablonec nad Nisou 

km – kilometr 

km/h – kilometry za hodinu 

KORID – KORID LK, spol. s r.o. – Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje 

kV – kilovolt, jednotka napětí 

Lučany – Lučany nad Nisou 

m. - metr 

m. n. m. – metry nad mořem 

MHD – Městská hromadná doprava 

min. – minuta 

mm – milimetr 

Nová Ves – obec Nová Ves nad Nisou 

spol. s r. o. – Společnost s ručením omezeným 

SŽDC – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace¨ 

VHD – Veřejná hromadná doprava 

žel. – železniční 

žel. st. – železniční stanice 
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Úvod 

 Téma diplomové práce jsem si vybrala, protože mě zajímá doprava a to hlavně ta 

železniční. Ve zkoumaném regionu se často pohybuji veřejnou dopravou. Problematika 

dopravy v tomto regionu se mi jevila jako zajímavá pro zpracování diplomové práce i proto, 

že se zajímám o celkové dění v této lokalitě. Také mě zajímalo, jaké politické a zákulisní boje 

probíhaly okolo zrušení železniční zastávky a co všechno tomu předcházelo. 

Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat dopravní obsluhu jihozápadní oblasti 

Jablonce nad Nisou a blízké obce Nová Ves nad Nisou. Pokusí se přiblížit lokalitu, která je 

předmětem zkoumání a zmapovat širší vztahy v okolí. Zkusí vysvětlit a objasnit, proč vznikly 

rozsáhlé diskuze okolo zrušení železniční zastávky Nová Ves nad Nisou, která leží 

na železniční trati 036 Liberec – Tanvald - Szklarska Poręba. V rámci této práce by mělo dojít 

k analýze stávající dopravní obsluhy a prověření možností železniční trati 036 Liberec – 

Tanvald. V rámci práce bude snaha prověřit parametry zrekonstruované trati a zjistit jaké jsou 

v současné době její možnosti. V rámci práce by na základě analýzy mělo dojít k návrhům 

a možnostem, jak jinak řešit dopravní obslužnost v oblasti, v případě zrušení zkoumané 

zastávky. Také by mělo dojít k zhodnocení navrhovaných variant. Závěrem této práce bude  

zaujmout jednoznačného stanovisko, zda železniční zastávku zachovat nebo zrušit. 
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1 Lokalizace oblasti 

Řešená lokalita se nachází v severní části České republiky v Libereckém kraji. 

V rámci Libereckého kraje leží zkoumaná oblast v jeho středu v blízkosti krajského města 

Liberce, nicméně řešená oblast se týká hlavně sousedního města, Jablonce nad Nisou. 

Samotná posuzovaná železniční zastávka Nová Ves nad Nisou pak leží mezi statutárním 

městem Jablonec nad Nisou a východně položenou obcí Nová Ves nad Nisou. 

 

 

Obec Nová Ves nad Nisou je od centra Jablonce vzdálená přibližně 3 km 

jihovýchodním směrem. Obec sloužící převážně k rekreaci, leží na severním úbočí 

černostudničního hřebene, v nadmořské výšce 620 m. n. m. Obec tvoří zhruba 250 obytných 

domů a přibližně 200 chat a chalup. Z občanské vybavenosti v obci nalezneme poštu, 

mateřskou školu a první stupeň základní školy, obchod se smíšeným zbožím a jednou týdně 

zde ordinuje lékař. Dále se v obci nachází 3 větší penziony a stejný počet restauračních 

zařízení a hospod. [1] Dopravní obsluhou této obce a možnosti využití železniční zastávky 

Nová Ves nad Nisou se budeme zabývat. 

Nová Ves nad Nisou se rozkládá podél tří hlavních silnic v obci a to silnice III/28733, 

která vede z Jablonce nad Nisou přes Novou Ves do obce Smržovka, a dále podél silnice 

zast. Nová Ves nad Nisou 

Obrázek 1: Mapa lokality 

Zdroj: www.mapy.cz 
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III/28741 z Nové Vsi směrem přes Dolní Černou Studnici do Bratříkova. Poslední 

významnou silnicí v obci je silnice III/28730, která vede z Nové Vsi přes Horní Černou 

Studnici, Dolní Černou Studnici do Maršovic.  

Jihovýchodní kraj města Jablonce je tvořen převážně nízkou zástavbou. V této oblasti 

je mnoho rodinných domků. Dále se v této části města nacházejí dva penziony, centrum 

sociálních služeb, několik menších firem, pneuservis a lesní správa. 

Železniční zastávka Nová Ves nad Nisou leží na patnáctém kilometru trati 036 Liberec 

– Tanvald – Harrachov – Szklarska Poręba [2]. A přestože má zastávka blíže k jihovýchodní 

části města Jablonce, nese název po obci Nová Ves nad Nisou, která je od zastávky vzdálená 

zhruba 1 km. Podle správního členění však spadá zastávka do katastrálního území města 

Jablonec nad Nisou. 

 

Obrázek 2: Izochrony dostupnosti 

Zdroj: www.mapy.cz a autor 

Co se týká dostupnosti železniční zastávky, nachází se v docházkové vzdálenosti 

600 metrů, pro obyvatele západní části obce Nová Ves a částečně je možné obsloužit 

východní část města Jablonce. Vzdálenost 600 metrů lze ujít přibližně za 9 minut, 

pokud uvažujeme rychlost chůze 4 km/h. Tato rychlost chůze je volena s ohledem 

na charakter terénu a také vzhledem k druhu dopravy, tedy docházky na páteřní kolejovou 

dopravu, a zároveň je zohledněna hustota zastavěného území v okolí železniční zastávky. 
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Pro větší názornost a lepší představu o docházkové vzdálenosti byl vytvořen obrázek číslo 2, 

na kterém jsou vyobrazeny izochrony dostupnosti pro vzdálenost 600 a 1000 metrů. Když se 

podíváme na izochronu dostupnosti pro vzdálenost 1000 metrů, zobrazuje oblast, která spadá 

do této docházkové vzdálenosti od železniční zastávky Nová Ves, zjistíme, že pro tuto 

vzdálenost můžeme obsloužit přibližně jednu třetinu území obce Nová Ves. Docházková 

vzdálenost 1000 m odpovídá přibližně 15 minutám chůze.  

1.1 Širší vztahy v lokalitě 

V oblasti se nachází několik oblastí, které jsou důležitými centry a vyvolávají tak 

poptávku po přepravě. Liberec je pro tuto oblast velmi klíčovým městem. Protože se jedná 

o krajské město, váže na sebe mnoho lidí, protože vytváří mnoho pracovních příležitostí 

a možností. Liberec je od zkoumané oblasti vzdálen zhruba 20 km. Město leží na katastrální 

výměře 106,09 km2 a žije v něm 103 228 obyvatel (údaj k 1. 1. 2016). V Liberci se nachází 

velká škála občanské vybavenosti. Ve statutárním městě Liberci jsou provozována školská 

zařízení všech stupňů, tedy od mateřských a základních škol až po školu vysokou. Co se týká 

zdravotnických služeb a zařízení, tak se zde nachází krajská nemocnice a nespočet lékařských 

praxí veškerých směrů a zaměření. Ve městě je také několik průmyslových oblastí, které 

nabízejí mnoho pracovních příležitostí. Nalezneme zde několik obchodních center 

a nákupních zón. Nelze také zapomenout na velkou nabídku sportovního a kulturního vyžití. 

V Liberci nalezneme divadlo, kina, muzea, knihovny, bazény, sportovní centra i centrum 

vědy a vzdělání IQlandii. Dominantou města je vysílač Ještěd, který se nachází v jihozápadní 

části města. Pro turisty je také velkým lákadlem botanická a zoologická zahrada, přičemž 

zoologická zahrada je nejstarší zahradou v České republice a jako jediná chová bílé tygry. 

Samotné statutární město Jablonec nad Nisou je také důležitým centrem oblasti. 

Jablonec se rozkládá na katastrální výměře 31,39 km2 a má 45 510 obyvatel 

(údaj k 1. 1. 2016). Město se skládá z 8 městských částí a to: Mšeno, Rýnovice, Lukášov, 

Jablonecké Paseky, Kokonín, Vrkoslavice, Proseč nad Nisou a Jablonec nad Nisou. Centrum 

města je od řešené lokality vzdáleno přibližně 2,5 km. Jablonec se svou občanskou 

vybaveností a sportovním a kulturním vyžitím snaží konkurovat blízkému Liberci, který je 

od Jablonce vzdálen přibližně 15 km. V Jablonci můžeme nalézt nemocnici a několik dalších 

zdravotnických zařízení, sportovní centra, divadlo, bazén i muzea. Co se týká školských 

zařízení, jsou v Jablonci školy mateřské, základní a střední. Nalezneme tu i několik 

obchodních center. 
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Obrázek 3: Mapa širších vztahů 

Zdroj: mapy.cz a autor 

Dalším městem v oblasti je Tanvald. Toto město se nachází přibližně 10 km 

od zkoumané lokality. Město se rozkládá na katastrální výměře 12,44 km2 a žije zde 

6 477 obyvatel (údaj k 1. 1. 2016). V městě se jsou tři stupně školských zařízení: mateřská 

škola, základní škola a střední škola, dále pak několik obchodů a restauračních zařízení. 

Ale také zde nalezneme nemocnici a ordinace praktických lékařů. V Tanvaldě se také nachází 

dva autobusové terminály, jeden v centru, označený v jízdním řádu jako Tanvald, centrum, 

který je v blízkosti obchodů. Druhý terminál leží u vlakového nádraží a umožňuje rychlý 

přestup mezi autobusy a vlaky.  
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2 Železniční doprava 

Železniční trať číslo 036 – Liberec – Tanvald – Harrachov – Szklarska Poręba 

propojuje oblast Jizerských hor s Krkonošemi a Polskem. Jedná se o jednokolejnou trať, 

která je v současné době využívaná především pro osobní přepravu. Trať leží v horském 

a některých úsecích i skalnatém terénu s malými poloměry oblouků a složitými výškovými 

poměry. Tato železniční trať je v současné době velmi vyhledávaná turisty. Na této trati se 

nachází zkoumaná železniční zastávka, Nová Ves nad Nisou, přesněji ji nalezneme na 15 km 

mezi Smržovkou a Jabloncem nad Nisou. 

2.1 Historie železniční trati 

První úsek této trati byl uveden do provozu 26. 11. 1888 a vedl z Liberce do Jablonce 

nad Nisou. Šest let poté byl uveden do provozu úsek mezi Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem. 

V roce 1902 došlo k prodloužení tratě z Tanvaldu do Kořenova a na konci téhož roku byla 

trať zprovozněna až do Szklářské Poręby, která leží v dnešním Polsku. K propojení Kořenova 

se Szklářskou Porębou došlo zejména kvůli přepravě dřeva a uhlí do sklářských a textilních 

zařízení na Liberecku a Jablonecku. V roce 1923 došlo k elektrifikaci tratě z Kořenova 

do Polska soustavou 15 kV,16 2/3 Hz, která se však do dnešní doby nezachovala. Rozšiřování 

elektrifikace pak bylo zastaveno druhou světovou válkou. Co se však do dnešní doby 

zachovalo, je ozubnicový mechanismus pro překonávání stoupání v úseku Tanvald – 

Kořenov, které místy dosahuje až 58 ‰. Dnešní motorová hnací vozidla využívají 

pro překonání stoupání adhezní způsob. Ozubnicová lokomotiva se nyní využívá pouze 

při nostalgických jízdách. [3, 4, 5, 6] 

V roce 1997 došlo vlivem zastavení osobní přepravy na trati 036 v úseku Tanvald -

 Harrachov k úpadku využívání osobní železniční dopravy. Po několika měsících na tento 

úsek vlaky osobní přepravy opět vyjely, ovšem v režii společnosti GJW Praha s.r.o. 

Po stagnaci zájmu o železnici, vyvolané nešetrnou tarifní politikou ČD a zdražením osobní 

dopravy v roce 2002, pomohl vylepšit renomé železnice až projekt RegioTram Nisa, 

který pomohl zvýšit zájem o železniční dopravu. Projekt RegioTram Nisa přináší myšlenku 

propojení železniční tratě se sítí pouliční tramvaje v Liberci a provozování lehkých 

interoperabilních vozových jednotek, které budou schopny zajet až do centra Liberce 

bez nutnosti přestupu z vlaku na tramvaj. Zatím však k jeho realizaci nedochází. [4] 

Vývoj a nárůst železniční dopravy lze také doložit pomocí vývoje počtu párů spojů, 

které byly na trase nasazovány. Vývoj je zobrazen v tabulce 1. Zatímco v letech 1945-1946 
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byla nabídka mezi Libercem a Tanvaldem pouze 7 párů spojů denně, v letech 2002-2003 byla 

nabídka na stejném úseku trati již 24 párů spojů za den. V současné době je nabídka v úseku 

Liberec – Tanvald 29 párů spojů v pracovní den. 

Tabulka 1: Vývoj počtu párů spojů v jednotlivých relacích 

Zdroj: [5] 

Rok úsek 
počet 
spojů 

1945/1946 
Liberec – Tanvald 7 

Tanvald – Polubný 4 

1959/1960 Liberec - Šumburk n. D 10 

1988/1989 
Liberec – Tanvald 10 

Tanvald - Harrachov 9 

2002/2003 
Liberec – Tanvald 24 

Tanvald - Harrachov 14 

2005/2006 
Liberec – Tanvald 26 

Tanvald - Harrachov 12 

2012/2013 

Liberec – Tanvald 26 

Tanvald – Kořenov 16 

Kořenov - Harrachov 11 

2015/2016s 

Liberec – Tanvald 29 

Tanvald – Harrachov 15 

Harrachov - Szklarska Poręba 9 
 

2.2 Rozvoj a výstavba během posledních několika let 

Koordinátor veřejné dopravy, společnost Korid LK, spol. s r.o., se snaží v Libereckém 

kraji realizovat projekt LIBRAIL - Železnice v Libereckém kraji v roce 2030. Tento projekt je 

jedna z částí velkého projektu INTER-Regio-Rail, Odstranění bariér v železniční dopravě, 

který je realizován v rámci programu EU STŘEDNÍ EVROPA. Pro projekt LIBRAIL 

na území naší republiky se počítá s náklady 100.000 Euro. Hlavním cílem projektu INTER-

Regio-Rail je zatraktivnění železniční osobní dopravy v Libereckém kraji. Projekt počítá 

s modernizacemi a úpravami vybraných železničních tratí. Jedině kvalitní, rychlá a moderní 

osobní železniční doprava má šanci se stát konkurenceschopnou individuální automobilové 

dopravě. Modernizacemi a úpravami vybraných železničních tratí by mělo dojít k vytvoření 

kvalitního systému veřejné osobní dopravy, kde železnice bude tvořit páteřní systém.[20]  
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V rámci řešení dopravní situace v Libereckém kraji vytvořila společnost KORID LK 

ve spolupráci se SŽDC, s. o. pracovní materiál s názvem Kategorizace železničních tratí 

v Libereckém kraji. Tento materiál byl vytvořen v roce 2010 a rozděluje železniční tratě 

do čtyř základních skupin. Trať 036 v úseku Liberec – Tanvald spadá do první kategorie, 

kde se předpokládá modernizace trati a nasazení moderních vozidel. [13] 

V letech 2009 – 2010 došlo na trati 036 k velké výstavbě nových zastávek, které byly 

financovány z fondů Evropské unie. Šlo výstavbu čtyř nových zastávek na celém úseku trati 

036 a to: Jablonec nad Nisou centrum, Smržovka-Luční, Desná-Riedlova vila a Desná-

Pustinská. Dále také došlo k obnovení provozu mezi Harrachovem a Szklářskou Porębou. 

V roce 2011 se cestující mezi Libercem a Tanvaldem dočkali velké změny v podobě 

nových vozidel. [4] V rámci obnovy vozového parku ČD byla na tuto trať nasazena vozidla 

Regio – Shuttler RS1. Vozidla, která jsou známá také pod názvem RegioSpider, jsou moderní, 

klimatizovaná a částečně nízkopodlažní. Vlaky umožňují snadnější přepravu, zejména nástup 

a výstup pro cestující s jízdními koly, vozíčkáře, maminky s kočárky či starší osoby. Další 

výhodou tohoto vozidla je jeho nízká hmotnost v kombinaci s vysokým výkonem. Vezmeme-

li v potaz ještě pohon všech náprav, mají tyto vozidla velmi dobré předpoklady pro dobré 

dynamické vlastnosti, například maximální zrychlení vozidla se dosahuje hodnoty 1,2 m·s-2. 

Těmito dynamickými vlastnostmi jsou vozidla vhodná do horských oblastí, zejména na tratě 

se složitými výškovými podmínkami. Nevýhodou vozidel je počet míst k sezení, kterých je 

ve voze pouze 71, proto jsou často nasazovány zdvojeně. 

Projekt rekonstrukce železniční trati začal být připravován již v roce 2004 v rámci 

projektu Regiotram, který však nebyl schválen vládou. Projekt Regiotram následně převzala 

společnost SŽDC. Rozsáhlé rekonstrukce se však trať dočkala až během letních měsíců roku 

2014, tedy přesněji od 5. srpna. Od té doby začala zhruba dvouměsíční nepřetržitá výluka 

mezi Jabloncem nad Nisou a Desnou, na kterou navázala rekonstrukce úseku Liberec – 

Jablonec nad Nisou. V rámci rekonstrukce trati došlo zejména k úpravě a opravě stávající 

dopravní infrastruktury. Trať byla vybavena traťovým zabezpečovacím zařízení 3. kategorie 

s dálkovým ovládáním z Liberce, pouze na úseku ozubnicové dráhy zůstal zachován provoz 

podle předpisu D3. Nové traťové a staniční zabezpečovací zařízení společně s novým 

přejezdovým zařízením odstranilo lokální omezení traťové rychlosti. Díky tomu také došlo 

ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, ale i té silniční na železničních přejezdech. 

Asi nejviditelnější změnou v rámci rekonstrukce trati je úprava nástupišť, na výšku nástupní 
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hrany 550 mm nad temenem kolejnice, což ocení zejména cestující. Tím došlo k zvýšení 

bezpečnosti na železničních zastávkách a stanicích zejména při nástupu a výstupu cestujících. 

V rámci rekonstrukce došlo též k zvýšení bezpečnosti na železničních přechodech 

a přejezdech. Nová nástupiště ve stanicích a na zastávkách umožňují zkrácení doby 

pro nástup a výstup cestujících. Vybudované informační systémy na železničních stanicích, 

zvyšují informovanost cestující a tím i atraktivitu železniční dopravy v tomto regionu. Cílem 

celé rozsáhlé rekonstrukce je a bylo v úseku mezi Libercem a Tanvaldem zavedení 

30 minutového taktu během přepravní špičky, přičemž do konce GVD 2014/2015 jezdili 

vlaky během přepravní špičky po 40 minutách. Mimo přepravní špičku bylo cílem zavedení 

60 minutového taktu. Aby vlaky mohly jezdit v taktu po 30 minutách, bylo nutno zkrátit 

jízdní dobu vlaků mezi Jabloncem a Smržovkou na 14 minut. [8] Tento cíl je dosažitelný, 

pokud se zkrátí provozní intervaly a využije se moderního zabezpečovacího staničního 

zařízení. Zavedení 30 minutového taktu mezi Libercem a Tanvaldem se povedlo zavést 

v polovině prosince 2015 se změnou grafikonu vlakové dopravy (GVD). 

2.3 Problematika železniční zastávky Nová Ves nad Nisou 

Železniční zastávka Nová Ves nad Nisou vznikla v roce 1894, kdy byl do provozu 

uveden i úsek železniční trati Jablonec nad Nisou – Tanvald, na kterém tato zastávka leží. 

Tato zastávka sloužila cestujícím bezmála 120 let, ale s rekonstrukcí tratě 036 a mimořádnou 

změnou jízdního řádu byla k 1. 9. 2014 zrušena. [8] 

Jedna z prvních informací o zrušení železniční zastávky se objevila 7. července 2014, 

kdy o této skutečnosti informoval starosta obce Nová Ves pan Milan Fiala na 25. jednání 

zastupitelstva obce, který se tuto informaci dozvěděl od obyvatel obce při zkoumání návrhů 

jízdních řádů na následující rok. Následně v měsíčníku Zpravodaj od pramene Nisy 

vydávaném obcí, vybízel starosta občany, aby zaujali postoj k zrušení zastávky a zasílali 

připomínky k plánovaným změnám jízdních řádů. V rámci článku, který vyšel v měsíčníku, 

vyjádřil zásadní nesouhlas se zrušením zastávky ze strany obce a podání námitky vůči 

změnám v jízdních řádech. Starosta konstatoval, že zastávka je využívána hlavně studenty 

a občany pracující zejména v Liberci, a že jejím zrušením dojde ke zkomplikování dopravy. 

Dále také podotkl, že zastávku využívají i turisté, kteří míří k pramenu Nisy či na rozhledny 

Černá studnice nebo Nisanka. [9] Podle mého názoru je však mnohem vhodnější pro turisty 

zvolit jako výchozí bod výletu k pramenům Nisy nebo na rozhlednu Nisanku železniční 

zastávku Jablonecké Paseky. Od pasecké železniční zastávky vede zelená turistická značka, 

která je zavede přes rozhlednu Nisanku k pramenům. Co se týká možného výletu na Černou 
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studnici, tak je zastávka poměrně dobrým výchozím bodem, ale není výrazně nepostradatelná, 

neboť ji lze nahradit zastávkou Jablonec nad Nisou zastávka. Starosta ještě vyslovil otázku, 

proč by Nová Ves nemohla mít jednu zastávku, která nese její název, když Smržovka 

nebo Jablonec jich mají několik. Je pravda, že Jablonec nad Nisou má celkem 4 zastávky, 

i když na svém katastrálním území leží celkem 6 zastávek včetně Nové Vsi, a Smržovka má 

celkem 4 zastávky, ale všechny též leží na jejím katastrálním území. Argumenty, které zde 

byly zmíněny, nejsou zrovna pádnými důvody, pro zachování železniční zastávky. Když by 

zastávka nebyla v provozu, jsou v blízkém okolí i jiné zastávky, které mohou turisté pro své 

výlety využít nebo mohou využít autobusy, které je dovezou až přímo do obce. Navíc turistika 

je dosti sezónní záležitost a dosti přizpůsobivá poptávka po přepravě.  

Při řešení problému zrušení železniční zastávky došlo k řadě jednání. V červenci 2014 

proběhlo jednání s náměstkem pro dopravu Libereckého kraje, který nabídl obci jako 

kompenzaci navýšení kapacity autobusových spojů v relaci Jablonec – Nová Ves – Tanvald. 

Ještě v srpnu proběhlo také jednání s generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty 

Ing. Pavlem Surým, kde vyšlo najevo, že v lednu 2013 vydal starosta obce souhlasné 

stanovisko s návrhem rekonstrukcí trati mezi Libercem a Tanvaldem. V tomto, starostou 

odsouhlaseném, návrhu bylo počítáno se zrušením železniční zastávky Nová Ves pro osobní 

dopravu a ponechává jí pouze jako nákladiště. Podle pana Fialy, starosty obce Nová Ves, 

svým stanoviskem sice vyslovil souhlas s rekonstrukcí trati, avšak protože zastávka leží 

na katastrálním území Jablonce nad Nisou, nikdo obec neinformoval o plánu zrušit zastávku. 

V rámci dokumentace starosta zkoumal pouze novoveskou část dokumentace, a nikoli pak 

celou dokumentaci k rekonstrukci úseku Liberec – Tanvald. V novoveské části dokumentace 

se jednalo pouze o výměnu a opravu kolejového svršku. Starosta tedy nepředpokládal, 

že by ve zbylé části dokumentace byl tak významný zásah, o kterém by obec nebyla 

informována. Po zjištění této informace, proběhlo ještě téhož měsíce jednání dopravního 

výboru, který podpořil snahu obce o zachování zastávky. [18] 

Podle zápisu z jednání dopravního výboru zastupitelstva statutárního města Jablonec 

nad Nisou konaného 16. prosince 2014 byla řešena problematika železniční zastávky Nová 

Ves nad Nisou. V rámci tohoto jednání byl vysloven požadavek na zachování železniční 

zastávky. Zastupitelé byli seznámeni s peticí za zachování zastávky. Na tomto zasedání bylo 

řečeno, že pro zachování zastávky se vyjádřila rada Libereckého kraje, rada města Jablonce 

nad Nisou a obec Nová Ves nad Nisou. 
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Zrušení zastávky Nová Ves nad Nisou vyvolalo velkou vlnu nespokojenosti 

i u obyvatel obce, a proto byla sepsána petice, kterou podepsalo zhruba 750 lidí. Na základě 

petice a intervence vedení obce rozhodl výbor pro dopravu Libereckého kraje 

dne 19. srpna 2014 o zachování železniční zastávky. [17] Podle vyjádření společnosti 

KORID LK, spol. s r.o. i ČTK mělo dojít k nové výstavbě zastávky v období od 1. května 

do 29. června 2015. Zastávka pak měla být uvedena do provozu na podzim 2015. [16] 

Ve skutečnosti však došlo ke zpoždění výstavby železniční zastávky Nová Ves nad Nisou. 

Zastávka začala být budována až na počátku října 2015 a její výstavba byla dokončena 

začátkem měsíce listopadu. Ve změně jízdního řádu platného od 14. června 2015 byla již 

zastávka Nová Ves nad Nisou uvedena, ale do provozu by měla být uvedena až ode dne 

vyhlášení. Nakonec byla železniční zastávka znovu uvedena do provozu až se změnou 

grafikonu vlakové dopravy v prosinci 2015. 

Pokud bychom měli shrnout záležitosti a okolnosti okolo zastávky Nová Ves. 

K prvnímu pochybení došlo ze strany starosty obce, který vyslovil souhlas s návrhem 

rekonstrukce trati mezi Libercem a Tanvaldem, který dopodrobna neprostudoval. 

Kdyby pan Fiala návrh na rekonstrukci trati připomínkoval již na počátku a následná jednání 

o budoucnosti železniční zastávky probíhala dříve a se stejnými výsledky, nemuselo 

by ke zrušení zastávky vůbec dojít. Je pravda, že během celého kolotoče okolo zastávky bylo 

mnoho politických tlaků a taktizování. Rozsáhlá jednání, která okolo zrušení zastávky 

a následné rekonstrukce probíhala, byla místy nepřehledná a mnohdy docházelo jednání 

za zády jiných zúčastněných stran. SŽDC se snažilo vyjít vstříc požadavkům kraje 

na zavedení 30 minutového taktu. Pokud by na rekonstruované železniční infrastruktuře 

nebylo schopno zajistit takové jízdní doby, aby bylo možné zavedení takového taktu, museli 

přistoupit k rušení některých železničních zastávek. Přes následný nátlak a dodatečná jednání 

s koordinátorem dopravy, starostou a zastupiteli obce Nová Ves a členy dopravního výboru 

magistrátu města Jablonec rozhodli o dobudování nového nástupiště na již zrekonstruovaný 

úsek trati mezi Libercem a Tanvaldem. Podle všech dostupných informací byl nakonec 

pro zrušení pouze koordinátor dopravy a ostatní se od problému buď distancovali a přenechali 

rozhodnutí na jiných nebo se rozhodli podpořit novou výstavbu zastávky. 

Jedním z argumentů pro zrušení železniční zastávky Nová Ves nad Nisou, bylo její 

využití cestujícími. Ve srovnání s okolními zastávkami, byla zastávka minimálně využívaná. 

Průměrný denní obrat cestujících v zastávce Nová Ves nad Nisou činil 45 osob/den. Což je 

méně než třetinové využití zastávky, než je tomu u okolních zastávek. Jak je vidět 
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z tabulky č. 2, tak počty cestujících na okolních zastávkách se pohybují v řádech stovek 

cestujících za den. Nejvytíženější ze všech okolních zastávek je zastávka Jablonecké Paseky. 

Jablonec nad Nisou centrum má srovnatelný obrat cestujících jako Jablonecké Paseky. 

Tabulka 2: Vytížení zastávek v okolí řešené lokality 

Zdroj:[12] 

Název zastávky Průměrný obrat 
cestujících [osob/den] 

Lučany nad Nisou 155 

Jablonecké Paseky 385 

Nová Ves nad Nisou 45 

Jablonec n. N. zastávka 240 

Jablonec n. N. centrum 383 

Vytížení této zastávky souvisí zejména s polohou zastávky vůči obci. Většina okolních 

zastávek je v hustě obydlené zástavbě či v blízkosti nějakého důležitého přestupního uzlu. 

Kdežto zastávka Nová Ves nad Nisou je umístěna v okolí rodinné či rekreačně využívané 

zástavby a z jedné strany je oddělena pásem lesa, za kterým se rozkládá obec Nová Ves. 

Zastávka je tedy lépe dostupná pro obyvatele Jablonce než pro novoveské občany. Pokud 

vezmeme v potaz, že železniční trať 036 nabízela v době měření v úseku Liberec - Tanvald 

26 párů spojů za den, lze tedy jednoduše vypočítat, že v průměru byla zastávka využívána 

jednou osobou na spoj. Proto můžeme prohlásit, že využití zastávky bylo minimální. 

Další důvod, který mluvil pro zrušení železniční zastávky, byly a jsou našponované 

jízdní doby, zejména mezi Jabloncem a Smržovkou. Již při výstavbě železniční zastávky 

Jablonec nad Nisou, centrum bylo upozorňováno, že nejproblematičtější úsek pro zavedení 

30 minutového taktu ve špičkách je traťový úsek Jablonec – Smržovka. Pro zavedení 30 min., 

se muselo docílit v  úseku Jablonec – Smržovka jízdní doby 14 min. Docílením této jízdní 

doby v daném úseku, je umožněno křižování vlaků ve stanicích Jablonec nad Nisou 

a Smržovka. S navyšováním počtu zastávek v tomto úseku, pak klesá schopnost snižovat 

zpoždění. V úseku mezi Jabloncem a Smržovkou je celkem pět železničních zastávek 

na úseku trati dlouhém 8,504 km. Jednoduchým podílem zjistíme, že v průměru vychází jedna 

zastávka na 1,7 km. Pomocí pomůcek GVD, lze zjistit, že jízdní doba mezi Smržovkou 

a Jablonce je právě 14 min. v případě, že spoj zastavuje v zastávce Nová Ves nad Nisou, 

ale také pokud daný spoj zastávku projíždí. Ve chvíli, kdy daný spoj zastávku projíždí, 

je u něj počítáno s větší časovou rezervou. Pokud ke spoji připočteme větší časovou rezervu, 
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je spoj lépe schopný kompenzovat případná zpoždění. Jízdní doba v opačném směru je 

15 minut, zejména protože se jedná o úsek ve stoupání. 

Na obrázku č. 3 je vidět, jak vypadá železniční zastávka po rekonstrukci. Jak je vidět 

na fotografiích, nové nástupiště umožňuje bezbariérový přístup cestujícím. Zajišťuje jim větší 

pohodlí, komfort a bezpečí, což bylo cílem rekonstrukce trati. Dále je poloha zastávky 

posunuta blíže k přejezdu. Navíc nyní je zastávka umístěna do mezipřímého úseku trati a není 

již v oblouku, jak tomu bylo předtím, než byla zastávka zrušena. Umístění zastávky 

do mezipřímého úseku je jednak lepší pro vlakový personál, ale také pro bezpečnost 

cestujících. Původní výpravní budova, která je vidět v pozadí dolní fotografie, dnes není 

využívána. Prozatím zůstala zachována, ale podle některých informací by měla být 

do budoucna zbourána. 

 

 

Nízká vytíženost železniční zastávky v porovnání s okolními zastávkami spolu 

s našponovanou jízdní dobou na páteřní železniční trati jsou pádnými argumenty pro zrušení 

zastávky. Pro zrušení zastávky hovoří i její poloha. Zastávka v málo zastavěné oblasti nemůže 

generovat vysokou přepravní poptávku. Zrušením železniční zastávky zůstane zachována 

dopravní obsluha území, neboť zde leží i autobusová zastávka, která je obsluhována 

v hodinových intervalech. Jejím zrušením tedy neutrpí kvalita dopravní obslužnosti v dané 

Obrázek 4: Železniční zastávky Nová Ves nad Nisou po rekonstrukci 

Zdroj: Autor 
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lokalitě. Je pravda, že při jejím zachování bude v lokalitě větší nabídka a obyvatelé budou mít 

větší variabilitu. Stabilita na páteřní trati v oblasti, je velmi důležitá, ale jak je vidět, 

lze jí docílit i s obsluhou železniční zastávky. Pokud se podíváme na průměrné hodnoty 

zpoždění, můžeme zjistit, že se pohybují okolo dvou minut. Přičemž maximální zpoždění 

se pohybuje okolo pěti minut, které ve většině případů vzniká na příjezdu do stanice Tanvald 

nebo čekáním na přípoj. Přestože obyvatelé Nové Vsi a Jablonce hojně podepsali petici proti 

zrušení železniční zastávky, jedná se spíš o boj proti změně, stejně tak jako argument, 

že když železniční zastávka funguje 120 let, proč nemůže fungovat dál. Většina lidí má obavy 

ze změn, proto ačkoliv je petice vyjádřením postoje občanů, je rozhodně důležitější, 

jak železniční zastávku využívají než to, že si přejí zachovat zastávku. Pokud vezmeme 

v potaz, že petici podepsalo okolo 750 lidí, před zrušením zastávky využívalo v průměru 

45 osob za den a od nového grafikonu (2015/2016) využívá zastávku v průměru 20 obyvatel 

za den. Pravidelně zastávku využívalo 6% obyvatel, kteří pravděpodobně petici podepsali.  
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3 Tarif a standardy dopravní obsluhy Libereckého kraje 

3.1 Integrovaný dopravní systém 

V rámci Libereckého kraje funguje integrovaný dopravní systém Libereckého kraje, 

který je označován jako IDOL. Tento dopravní systém zajišťuje dopravní obslužnost na území 

kraje v různých dopravních prostředcích. Koordinátorem tohoto integrovaného dopravního 

systému je společnost KORID LK, spol. s.r.o. zřizovaná Libereckým krajem. Tato společnost 

byla založena, aby zodpovídala za dopravní obslužnost kraje. V rámci tohoto systému funguje 

tarif, který je vedený pod zkratkou IDOL. Tarif je zónově - relační a také časový. Jízdní 

doklady tedy platí pouze v rozsahu zónové a časové platnosti, která je na jízdenkách 

vyznačena, pokud není platnost jízdního dokladu jinak omezena. V rámci integrovaného 

dopravního systému (IDS) jsou stanoveny tarifní zóny, což je ohraničená oblast se stanicemi 

a zastávkami pro různé druhy veřejné dopravy, pro kterou je vymezená zónová platnost 

jízdního dokladu. V rámci Libereckého kraje je zhruba 300 zón, které jsou pro potřebu tarifu 

označeny čtyřmístným číselným kódem. Jízdenky IDOL jsou uznávány u dopravců, kteří jsou 

do tohoto systému zapojeni. Jízdní doklad může být v papírové podobě, a to buď vydaný 

přímo ve vozidle, nebo zakoupený před nástupem do dopravního prostředku, či nahrán 

na bezkontaktní čipové kartě (Opuscard) v podobě předplatného kupónu. Čipová karta se dá 

využít také jako elektronická peněženka. Cestující si může v rámci tarifu zakoupit i jízdné 

pomocí SMS zprávy. Tato jízdenka je však platná pouze v tarifní zóně Liberec a pouze 

na linkách provozovaných dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec nad Nisou. Platné 

jízdní doklady může cestující využít k jízdě mezi zastávkami či stanicemi nástupní a cílové 

zóny v libovolném spoji všech zapojených dopravců, nejkratším nebo časově nejvýhodnějším 

směrem s možným přestupem mezi spoji nebo dopravci. Cestující musí při cestě s jízdním 

dokladem IDOL na bezkontaktní čipové kartě mezi zastávkami či stanicemi nástupní a cílové 

zóny postupovat logickou cestou, tedy buď nejkratším směrem nebo cestou s nejmenším 

počtem přestupů nebo v daném čase časově nejvýhodnějším spojení. V rámci spojení však 

musí využít cestu, která je definována v matici povolených cest, která je součástí přílohy 

smluvních přepravních podmínek tarifu. V rámci diplomové práce budeme zkoumat zejména 

cesty mezi zónami Nová Ves nad Nisou (1016), Jablonec nad Nisou (1001), Liberec (0001), 

Smržovka (7004) a Tanvald (7001). [18] 

Dopravní obsluha obce je zajišťována Libereckým krajem a zároveň je objednávaná 

i Dopravním sdružením obcí Jablonecka (DSOJ). Obec Nová Ves nad Nisou je součástí 
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tohoto dopravního sdružení. Toto sdružení sdružuje několik menších obcí v okolí Jablonce 

a zajišťuje jim provoz jabloneckého MHD. Toto sdružení zajišťuje v obci například provoz 

školní linky 530132. 

3.2 Standardy dopravní obslužnosti kraje 

Cílem dopravní obslužnosti kraje je zajistit dopravního spojení do škol a školských 

zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících 

základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně 

dopravy zpět. Podle plánu dopravní obsluhy jsou obce a města v rámci Libereckého kraje 

členěny podle různých kritérií, které mají vliv na přepravní potřebu. Toto členění rozlišuje 

5 kategorií podle počtu obyvatel. V rámci členění a řešení dopravní obsluhy jsou obce a města 

děleny na: malá sídla, významná sídla, regionální centra, velká regionální centra a krajské 

centrum. Podle tohoto dělení spadá obec Nová Ves do kategorie významného sídla, protože 

má více než 500 obyvatel. Podle pohledu atrakce má Nová Ves nízkou atrakci. Tyto dva 

parametry jsou částečně zohledňovány při stanovování docházkových vzdáleností a stanování 

koncepce dopravy. V rámci standardů dopravní obsluhy kraje je stanovena garance 

dostupnosti veřejné dopravy pro cestující veřejnost. Maximální docházková vzdálenost 

na zastávku veřejné dopravy je obecně stanovena na 1,5 km, což je maximální docházková 

vzdálenost pro dobu 20 min, jak je dáno v plánu dopravní obsluhy. Podle parametrů, 

které jsme uvedli v předchozích řádcích, tedy podle počtu obyvatel, dochází k úpravě 

docházkových vzdáleností. Pro významné sídlo, což je případ Nové Vsi, je docházková 

vzdálenost na zastávku stanovena jen na 1 000 metrů. Město Smržovka a Tanvald se podle 

počtu obyvatel řadí do kategorie regionální centrum, tedy mají více než 2 000 obyvatel. 

Jablonec se řadí do kategorie velké regionální centrum, Liberec je pak zařazen do kategorie 

krajského centra. [21] 

Co se týká standardu v počtu párů spojů, tak podle standardů minimální nabídky 

spojení zaručuje zajistit pro významné sídlo minimálně dva páry spojů během ranní špičky, 

jeden pár spojů během sedla a tři páry spojů v odpolední špičce. Z pohledu dostupnosti sídel 

je stanoven doporučený počet spojů mezi jednotlivými typy sídel a maximální dojezdová 

doba, tyto údaje jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
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Tabulka 3: Dostupnost sídel a dojezdová doba 

Zdroj: [21] 

  

významné sídlo 
regionální 
centrum 

velké regionální 
centrum 

krajské centrum 

Spojení 
v prac. den 

[min] 
spojení 
v prac. 

Den 
[min] 

spojení 
v prac. den 

[min] 
spojení 

v prac. den 
[min] 

malé sídlo 3 60 1 75 1 120 1 240 

významné sídlo 3 60 6 75 3 120 3 240 

regionální 
centrum 

- - 6 75 6 120 6 240 

velké regionální 
centrum 

- - - - 6 120 6 240 

krajské centrum - - - - - - 6 240 

Pokud se podíváme na tabulku č. 3, můžeme z ní vyčíst, jak dlouho můžeme cestovat 

mezi jednotlivými sídly. Z Nové Vsi do Tanvaldu nebo Smržovky by mělo být v pracovní den 

zajištěno minimálně 6 spojů a cestující by se tam měl zvládnout dopravit do 75 minut. 

Do velkého regionálního centra jako je Jablonec by se obyvatelé Nové Vsi měli dopravit 

do 120 minut a mělo by být zajištěny aspoň 3 spojení během pracovního dne. Do Liberce 

je situace podobná, tedy 3 spojení v pracovní den, ale by to mělo být zvládnutelné 

do 240 minut. S ohledem na polohu Nové Vsi a ostatních okolních měst jsou tyto standardy 

snadno dosažitelné, neboť vzdálenost od těchto sídel je malá. Cílem tabulky č. 3 je garantovat 

minimální počet spojení mezi jednotlivými druhy sídel v blízkém okolí. Spojení může být 

zajištěno i za využití přestupů. 
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4 Dopravní obsluha Nové Vsi nad Nisou 

4.1 Nabídka počtu spojů 

Nová Ves je obsluhována převážně autobusovou veřejnou hromadnou dopravou. 

Vzhledem k poloze obce, není možný jiný způsob dopravní obsluhy centra obce, 

než s využitím autobusové dopravy. Novou Ves obsluhují čtyři autobusové linky, které jsou 

vedeny v tabulce č. 3. V jízdních řádech je ještě uváděna linka 535742, jejíž trasa je vedena 

přes Jablonec n. Nisou, Novou Ves n. Nisou a Smržovkou. Na této lince ale jezdí pouze jeden 

spoj, který pojede 9. 12. 2016 a ještě pouze v úseku Jablonec nad Nisou,,aut. nádr. – Jablonec 

nad Nisou,, Podhorská Vikýř. Tato linka tedy nemá velký přínos pro obsluhu obce, respektive 

žádný přínos, a proto není uvedena v tabulce č. 4. V pracovní den je Nová Ves obsluhována 

16 páry spojů, o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích je pak nabídka přesně 

poloviční, tedy je nabízeno celkem 8 páry spojů. 

Tabulka 4: Spoje obsluhující obec 

Zdroj: www. idos.cz 

číslo 

linky 
Trasa 

počet spojů 

prac. den so,ne 

530 742 Jablonec n. N. – Nová Ves – Smržovka – Tanvald 14 1 

530 743 
Jablonec n. N. – Nová Ves – Smržovka – Tanvald – Desná – Harrachov 

– Rokytnice nad Jizerou 
0 7 

530 851 Jablonec n. N. – Zásada – Držkov – Jílové u Držkova – Železný Brod 1 0 

535 132 Nová Ves n. N – Sídliště Šumava – Autobusové nádr. – Rýnovice,, 

samoobsluha 
1 0 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., zajišťuje linku 535 132, 

zbylé linky jsou provozovány společností BusLine, a.s. Z tabulky č. 3 je patrné, že linka 

530 743 je provozována pouze o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích. Zato linka 

číslo 535 132 je provozována pouze v pracovní dny a je také vedená jako tzv. školní linka, 

která má dva spoje. První ze spojů je výchozí ze zastávky Jablonec nad Nisou,, aut. nádr. 

v 6:45 a je ukončen v zastávce Nová Ves,, U Nisy v 6:55, tedy umožňuje dopravu školáků 

do Nové Vsi. Druhý spoj vyjíždí ze zastávky Nová Ves,,U Nisy v 7:00 a obsluhuje celou trasu 

linky, tedy až na zastávku Rýnovice,,samoobsluha v 7:40 a nabízí školákům dopravu 

do Jabloneckých škol či možnost přestupu v Jablonci na jiné linky, kdy v centru Jablonce 

je spoj v 7:25. Linky z tabulky č. 2 nabízejí přímé spojení Nové Vsi s Jabloncem a Tanvaldem 

nebo Harrachovem. Ale přímé spojení s krajským městem Libercem nikoli. 
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Obyvatelé tedy musí do Liberce jezdit alespoň s jedním přestupem. Jako možná místa, 

pro přestup se nabízí jablonecké autobusové nádraží, kde mohou cestující přestoupit na vlak, 

nebo využijí jiné autobusové linky. Druhým přestupním místem pro obyvatele Nové Vsi 

a Jablonce je autobusová zastávka Jablonec n.Nisou,,Podhorská Vikýř, která umožňuje 

přestup na autobusovou linku 540141 nebo 530141. Přestup na vlak, je možný mezi 

autobusovým nádražím a železniční zastávkou Jablonec n. N centrum. Ta je od autobusového 

nádraží vzdálené přibližně 300 metrů a cestující je schopný tento přestup zvládnou zhruba 

za 5 minut. Druhou možností spojení je cestovat přes Smržovku, kde lze též přestoupit 

na vlak. Přestup je možný mezi zastávkami Smržovka,,střední Smržovka a železniční 

zastávkou Smržovka střed. Přestup mezi autobusem trvá zhruba 3 minuty, ale na rozdíl 

od přestupu v Jablonci je pro cestující příjemnější neboť přestup na Smržovce je po rovině, 

kdežto v Jablonci musí cestující vystoupat přibližně o 18 výškových metrů. Pokud by byly 

v budoucnu realizovány plány na prodloužení tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem, 

došlo by v centru Jablonce ke vzniku velkého přestupního uzlu mezi tramvajovou, 

autobusovou a železniční dopravou. Linka 530 851 nabízí obyvatelům Nové Vsi pouze jeden 

spoj v pozdních večerních hodinách pracovního dne. Spoj je výchozí ze zastávky Nová Ves,, 

ObÚ a končí v obci Držkov. 

 
Obrázek 5: Docházkové vzdálenosti v obci 

Zdroj: Autor a www.mapy.cz 

Na území obce Nová Ves jsou tři autobusové zastávky: Nová Ves nad Nisou,,u Nisy, 

Nová Ves nad Nisou,,ObÚ a Nová Ves nad Nisou,,dol. ves. Tyto zastávky jsou rovnoměrně 

rozmístěné podél páteřní komunikace III/28733. Při docházkové vzdálenosti 500 metrů, 
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která odpovídá 7,5 minutám při rychlosti chůze 4 km/h, jsou všechny tři zastávky schopny 

obsloužit 90 % území obce. Docházkové vzdálenosti jsou detailněji rozkresleny 

na obrázku č. 5. 

Pokud se podíváme na spoje v jednotlivých denních obdobích, tedy jaká je nabídka 

spojů v přepravních špičkách a sedlech. Ranní špička je v Libereckém kraji brána v období 

mezi 5 a 8 hodinou. Jako odpolední přepravní špička je bráno období mezi 13 a 18 hodinou. 

Zbylá období dne jsou nazývána jako takzvaná sedla, tedy období, kdy není tak velká 

poptávka po přepravě. V ranních hodinách je o jeden spoj posílený směr na Jablonec. Počty 

autobusů na jednotlivých linkách a jednotlivých směrech jsou detailně rozepsány v tabulce 

č. 5. 

Autobusy linky 530742 vyjíždějící z Jablonce jsou ve většině případů ukončeny 

v zastávce Tanvald,, terminál u žel. st., Před změnou koncepce v železniční dopravě většina 

spojů končila na území Smržovky, kromě dvou spojů, které jedou až do centra Tanvaldu. 

Většina spojů byla vedena do zastávky Smržovka,, žel. st., kde byl zajištěn přestup na vlakové 

spoje. Toto řešení bylo pravděpodobně volené s ohledem na souběh železniční a autobusové 

dopravy v úseku Smržovka – Tanvald. Autobusy linky 742, které odjíždějí z Jablonce po půl 

šesté odpoledne, jsou ukončeny na Nové Vsi. Ve směru do Jablonce jezdí většina autobusů 

z Tanvaldu, ale od 18 hod. jsou spoje výchozí už pouze ze zastávky Nová Ves n. N,, u Nisy.  

Tabulka 5: Nabídka spojů v rámci dne 

Zdroj: www.idos.cz 

směr: Tanvald – Smržovka – Nová Ves – Jablonec 

doba/linka 
pracovní den víkend, státní svátek 

530742 530851 535132 celkem 530742 530743 Celkem 

5:00 - 8:00 4 0 1 5 0 2 2 

8:00 - 13:00 3 0 0 3 0 2 2 

13:00 - 18:00 5 0 0 5 0 3 3 

18:00 - 24:00 3 0 0 3 1 1 2 

směr: Jablonec – Nová Ves – Smržovka – Tanvald/(Harrachov) 

doba/linka 
pracovní den víkend, státní svátek 

530742 530851 535132 celkem 530742 530743 celkem 

5:00 - 8:00 3 0 1 4 0 1 1 

8:00 - 13:00 3 0 0 3 0 3 3 

13:00 - 18:00 5 0 0 5 0 2 2 

18:00 - 24:00 2 1 0 3 1 1 2 

 Interval obsluhy v ranní špičce se se změnou koncepce dopravy na železniční 

trati 036 zpravidelnil. Dříve spoje jezdily v intervalu v rozmezí 50 – 70 minut. Nyní spoje 
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jezdí v hodinových intervalech. První autobus odjíždí z Nové Vsi do Jablonce v 5:02 a další 

spoje jezdí v hodinovém intervalu, dokonce okolo 7 hod. ráno jedou spoje dva, a to v 7:02 

spoj linky 535 132, tedy školní linka a v 7:12 spoj linky 530 742. V odpolední špičce jezdí 

spoje také v intervalu jedné hodiny. V sedlových hodinách se interval mezi spoji prodlužuje 

dvě hodiny. 

Pro obsluhu Nové Vsi je tedy páteřní a ve všední den velmi důležitá linka 530 742, 

ostatní linky ji pouze doplňují. O sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích tuto roli 

přebírá linka 530 743. O víkendu odjíždí z obce první spoj v 5:37 ve směru na Jablonec. 

V opačném směru odjíždí v 6:14 a jede až do Harrachova. Spoje o víkendu pak jezdí přes 

obec v pravidelných intervalech po dvou hodinách. Nicméně poslední spoje o víkendu jedou 

poměrně brzy. Z Jablonce poslední spoj linky 530 743 odjíždí už v 19:55 hodin, 

což pro obyvatele Nové Vsi není zrovna příznivé, zejména v sobotu. A úplně poslední spoj 

z Jablonce zajišťuje linka 530 742 s odjezdem ve 20:12. V opačném směru vyjíždí poslední 

spoj linky 530 743 až z Rokytnice nad Jizerou v 18:00, z Tanvaldu odjíždí v 19:04 

a ze Smržovky pak v 19:13. Z Jablonce odjíždí poslední spoj zhruba o hodinu později než 

z Tanvaldu. Nicméně po 21 hodině se obyvatelé Nové Vsi již nemohou do obce dostat, 

což může být poněkud nepříjemné zejména v sobotu večer. 

4.2 Vyjížďka obyvatel z obce 

Nová Ves nad Nisou má celkem 743 obyvatel. Z toho 370 obyvatel je v ekonomicky 

aktivním věku, tedy taková skupina lidí, kteří tvoří pracovní sílu obce. Dále v obci žije 

322 obyvatel ekonomicky neaktivních, z nichž 111 občanů jsou žáci, studenti nebo učni 

do 15 let věku. 

Pokud vezmeme denní vyjížďku obyvatel z obce, denně dojíždí do zaměstnání 

nebo školy celkem 157 obyvatel. Obyvatelé, kteří pravidelně jezdí do zaměstnání, 

tedy 110 pracujících obyvatel, dojíždí 81 do jiné obce v rámci stejného okresu, 19 obyvatel 

dojíždí do jiné okresu v rámci Libereckého kraje, 7 obyvatel dojíždí do jiného kraje 

a 3 obyvatelé obce dojíždí do zahraničí. Co se týká studentů, dojíždí celkem 47 žáků a denně 

pak dojíždí 41 žáků a studentů. [10] 

Přestože okresy jako správní jednotka byly zrušeny k 31. prosinci 2002, jako 

statistická jednotka zůstala zachována, proto tedy jsou počty vyjíždějících obyvatel 

vztahovány k okresům. Veškeré údaje jsou následně shrnuty v tabulce č. 6. 
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Tabulka 6: Vyjížďka obyvatel obce 

Zdroj: Autor na podkladu [10] 

Obec 
vyjížďky 

V
yj

íž
d

ěj
íc

í  
ce

lk
em

 Zaměstnané osoby vyjíždějící do zaměstnání 
Žáci, studenti a učni 
vyjíždějící do školy 

celkem 

v tom ve věku 

celkem 

z toho 

15-24 25-29 30-39 40-49 50-59 
60 a 
více 

ve věku  
6 - 14 let 

vyjíždí  
denně 

Nová Ves 
nad Nisou 

157 110 5 11 39 31 21 3 47 21 41 

V rámci 
okresu 

110 81 3 9 29 24 13 3 29 19 28 

do jiných 
okr. kraje 

32 19 - 2 6 4 7 - 13 2 12 

do jiných 
krajů 

12 7 1 - 2 3 1 - 5 - 1 

mimo ČR 3 3 1 - 2 - - - - - - 
Obec 

dojížďky:  
Jablonec 

nad Nisou 
88 61 2 9 23 17 8 2 27 17 26 

Liberec 25 14 - 2 4 2 6 - 11 2 11 

Smržovka 12 10 1 - 4 5 - - 2 2 2 

jinam 32 25   7 10 7 1 7 - 7 

Liberecký kraj je pro statistické účely rozdělen na čtyři okresy: Semily, Liberec, Česká 

Lípa a Jablonec nad Nisou. V rámci stejného okresu vyjíždí nejvíce obyvatel. Významnými 

městy, kam lidé mohou cestovat za prací v rámci stejného okresu je Jablonec nad Nisou, 

Tanvald, Železný Brod a Smržovka. Pokud se podíváme za hranici okresu, tak významným 

městem je krajské město Liberec a z hlediska dostupnosti a polohy je pravděpodobným 

městem, kam by obyvatelé Nové Vsi mohli dojíždět za prací. Tato, již zmíněná, větší města 

nabízejí množství pracovních příležitostí a tím také generují poptávku po přepravě do těchto 

měst. Z dat českého statistického úřadu bylo u skoro většiny obyvatel, kteří vyjíždí z obce, 

zjištěna i obec dojížďky. Nejvíce zaměstnaných obyvatel obce dojíždí za prací do Jablonce 

a to přesně 88 obyvatel obce. Do Liberce pak za prací dojíždí 25 obyvatel a do Smržovky 

12 obyvatel. Zbylí obyvatelé dojíždějí do jiných obcí. 

Co se týká žáků a studentů nejvíce jich dojíždí do škol do Jablonce a to více jak 

polovina, do Liberce potom dojíždí do školy necelá čtvrtina žáků a studentů. 
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Tabulka 7: Doba dojížďky do zaměstnání 

Zdroj Autor na podkladu [10] 

Vyjížďka 

V
yj

íž
d

ěj
íc

í  
d

o
 z

am
ě

st
n

án
í  

ce
lk

em
 

z 
ce

lk
o

vé
h

o
  

p
o

čt
u

 v
yj

íž
d

í  
d

en
n

ě
 

z toho podle času stráveného 
vyjížďkou (v minutách) 

do 14 15 - 29 30 - 59 60 a více 

Nová Ves nad Nisou 110 98 41 36 26 3 

v rámci okresu 81 74 41 24 13 - 

do jiných okr. Kraje 19 16 - 12 7 - 

do jiných krajů 7 6 - - 4 3 

vyjíždí mimo ČR 3 2 - - 2 - 

Obec dojížďky:             

Jablonec nad Nisou 61 55 33 18 7 - 

Liberec 14 13 - 9 5 - 

Smržovka 10 9 6 2 2 - 

Z dat z českého statistického úřadu, byla zjištěna u přibližně dvou třetin dojíždějících 

obyvatel data o času, který obyvatelé stráví dojížděním. V rámci okresu nejvíce obyvatel 

dojíždí do čtvrt hodiny a to 41 obyvatel. Nad tuto dobu se do zaměstnání či školy dostává 

37 obyvatel obce. Samozřejmě s rostoucí vzdáleností roste i čas, který lidé stráví dojížděním, 

proto pokud dojíždí do jiných okresů v kraji, stráví nejčastěji dojížděním 15 – 29 minut. 

Veškerá doba o dojíždění obyvatel je znázorněna v tabulce č. 7. Data o době, kterou stráví 

žáci a studenti na cestě do škol, se sehnat nepodařilo. 

4.3 Propojení obce s okolními městy 

Vzhledem k poloze obce není problém pro obyvatele, aby využili veřejnou hromadnou 

dopravu pro přepravu do Jablonce, Liberce, Smržovky či Tanvaldu. Nicméně je otázkou, jak 

je konkurenceschopná veřejná autobusová doprava vůči individuální automobilové dopravě 

a zda se vyplatí obyvatelům Nové Vsi využívat krajem nabízené spoje. 

Nová Ves je obsluhována 16 páry spojů v pracovní den a 8 párů spojů o víkendu 

a státem uznávaném svátku. Nabídka počtu spojů a jejich rozložení během dne je poměrně 

dobré, a proto se dá říci, že Nová Ves je dobře obsluhována veřejnou hromadnou dopravou 

(VHD) v průběhu celého dne i týdne.  

Je tedy ještě potřeba porovnat vzájemnou konkurenceschopnost VHD s individuální 

automobilovou dopravou (IAD). V následujících odstavcích budeme zkoumat a porovnávat 

ceny obou druhů dopravy. Pro využití automobilu uvažujeme, že nástup a výstup 
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z automobilu nám zabere okolo 3 minut, cena pohonných hmot je 32 Kč za litr, průměrná 

spotřeba automobilu je 6 l/100 km a dále je započítaná amortizace vozidla s hodnotou 

3,7 Kč/km, která je dána pro rok 2015. Při výpočtu měsíčních nákladů je počítáno 

s průměrným měsícem, který má 20 pracovních dní a jsou během každého dne vykonány 

dvě cesty, tedy jízda tam a zpět. 

Pokud obyvatelé Nové Vsi budou dojíždět do Jablonce, cesta autem jim bude trvat 

zhruba 18 minut, kdežto veřejnou hromadnou dopravou bude cesta trvat okolo 35 minut. 

Časová úspora na jednu cestu je tedy okolo 17 minut. Navíc při cestě automobilem nejste 

vázáni na časové polohy jednotlivých autobusových spojů. 

Tabulka 8: Porovnání VHD a IAD v relaci Nová Ves – Jablonec 

Zdroj: Autor na podkladu [19] 

relace: Nová Ves – Jablonec  

dopravní 
prostředek 

doba cesty [min] 
počet 

přestupů 

cena 

pracovní 
den 

so, ne, 
st. svátek 

jednotlivá 
jízda [Kč] 

měsíčně 
[Kč] 

VHD 35 35 1 18 - 36 470 

IAD 18 18 - 34 1350 

Když se podíváme na tabulku č. 8, najdeme zde shrnutí informací pro oba typy 

dopravy. Při pohledu na ceny cest si můžeme všimnout, že pro jednotlivou cestu vychází lépe 

automobilová doprava a to hlavně díky časové úspoře. Rozdíl mezi IAD a VHD je značný. 

Je to z toho důvodu, že pro výpočet ceny za jednotlivou jízdu bylo počítáno se základní cenou 

papírového nepřestupního jízdného ve VHD, která stojí 18 Kč pro dospělou osobu s jedním 

přestupem. Pokud je však cestující vlastníkem čipové karty, může si přes čipovou kartu 

zakoupit přestupní jízdné, které stojí 16,- a platí po dobu 30 minut. Pro tento případ vychází 

jednotlivá cesta VHD příznivěji. V této relaci poměrně hodně záleží, do které části města 

Jablonce cestující potřebuje. Na autobusové nádraží je přímé spojení a jízdní doba linky 

530 742 je pouhých 12 minut. Cena jednotlivé jízdenky je 18 Kč a platnost 30 minut. 

Pokud však potřebujeme cestovat do oblasti Jabloneckých Pasek, kde jsou průmyslové 

výrobní haly nebo do oblasti Mšena, kde je množství nákupních center i průmyslových 

závodů, budeme cestovat přibližně 35 minut a cesta nás bude stát 36 Kč. Pokud se podíváme 

na cenu měsíčního jízdného, je rozdíl mezi IAD a VHD už velmi markantní. Cenový rozdíl již 

činní bezmála 900 Kč. Jedinou podmínkou pro pořízení měsíčního kupónu na VHD je 

pořízení čipové karty Opuscard, jejíž pořizovací cena je 140 Kč, což je v porovnání s úsporou 
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na jízdném zanedbatelná částka, která se rozpočítá do jednotlivých let platnosti karty. Čipová 

karta platí po dobu pěti let. 

Když se podíváme na možnosti obyvatel při cestě do Liberce, nabízí se nám mnoho 

variant spojení. Jak již bylo naznačeno, tak propojení s Libercem s využitím VHD není 

ideální. Cesta veřejnou dopravou nám zabere přibližně 60 minut a to v případě, že bereme 

v úvahu cestu přes Jablonec. V rámci těchto 60 minut je započítána docházka na zastávku 

VHD i následná docházka do okolí výstupní zastávky. Automobilem jsme pak schopni 

se dostat do centra Liberce za zhruba poloviční dobu, jak je vidět v tabulce č. 9. Vzdálenost 

mezi Novou Vsí a Libercem je přibližně 20 kilometrů. Co se však týká nákladů na cestu, 

je cenová úspora na jednotlivou cestu s využitím VHD přibližně třetinová. Měsíčně je pak 

cestování VHD o 3 700 Kč levnější než v případě denního dojíždění automobilem. 

Tabulka 9:Porovnání VHD a IAD v relaci Nová Ves – Liberec 

Zdroj: Autor na podkladu [19] 

relace: Nová Ves – Liberec 

dopravní 
prostředek 

doba cesty [min] 
počet 

přestupů 

cena 

pracovní 
den 

so, ne, 
st. svátek 

jednotlivá 
jízda [Kč] 

měsíčně 
[Kč] 

VHD 56 56 1 30 810 

IAD 35 35 - 112 4500 

V případě denní dojížďky do Smržovky, což je obec, která těsně sousedí s Novou Vsí, 

není problém se během čtvrt hodiny dostat do střední části obce. Smržovka je však velmi 

rozsáhlá a rozkládá se podél silnice I/14, tedy hlavního tahu mezi Jabloncem a Tanvaldem. 

Pro cestu do centra Smržovky, za kterou lze považovat náměstí T. G. Masaryka, je výhodné 

využít kombinace bus – vlak. Přestup mezi autobusem a vlakem je možný mezi zastávkou 

Smržovka,,Bílý mlýn a železniční zastávkou Smržovka střed, která je na znamení. 

Doba na přestup je v ranní špičce 6 minut a cestující musí ujít vzdálenost zhruba 170 metrů. 

Přestup je cestující schopný realizovat do 3 minut. Ovšem během přepravního sedla zde 

návaznost spojů není. V té chvíli se cesta do centra Smržovky pohybuje okolo 30 minut. 

Pokud by cesta byla uskutečněna přes Jablonec, lze se do centra města dostat za 40 minut. 

Další možností je kombinace autobusu s pěší chůzí. Tuto variantu však nemůže využít každý, 

zejména starší obyvatelé a obyvatelé s fyzickým handicapem tuto variantu nebudou volit. 

Časově vychází cesta na zhruba 40 minut, podle toho jakými fyzickými dispozicemi člověk 

disponuje. Tato doba je počítána z rychlosti chůze 4 km/h a vzdáleností, kterou člověk musí 
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ujít zhruba 2 kilometry. Na to, že vzdálenost mezi Novou Vsí a centrem Smržovka pouhé 

4 km, je doprava značně problematická. 

Spojení s centrem Smržovky není zrovna nejlepší zejména o víkendu. V tabulce č. 10 

je v kolonce pro víkendové spojení uvedená průměrné délka spojení. I cena za jednotlivou 

cenu o víkendu vychází lépe pro automobilovou dopravu. Cena jízdného 12 Kč zaplatí 

cestující, který se rozhodne cestovat z Nové Vsi do střední části Smržovky. O víkendu je 

rozhodně lepší pro tuto relaci využít automobilu. V týdnu je pak autobusové spojení mnohem 

jednoduší a ve většině případů lze cestovat i bez přestupu. Na měsíčním jízdném pak dochází 

k úspoře při využití VHD přibližně o 600 Kč. 

Tabulka 10: Porovnání VHD a IAD v relaci Nová Ves – Smržovka 

Zdroj: Autor na podkladu [19] 

relace: Nová Ves – Smržovka 

dopravní 
prostředek 

doba cesty [min] 
počet 

přestupů 

cena 

pracovní 
den 

so, ne, 
st. svátek 

jednotlivá 
jízda [Kč] 

měsíčně 
[Kč] 

VHD 30 60 0/1 12/36 330 

IAD 13 13 - 22 900 

Když se podíváme na možnosti spojení mezi Novou Vsí a Tanvaldem, jsme schopni se 

automobilem dopravit mezi oběma městy zhruba za dvacet minut. Mezi těmito dvěma místy 

můžeme cestovat přímými spoji nebo využít přestupu v Jablonci s jedním přestupem. 

Pokud obyvatelé Nové Vsi jedou přímým autobusem, trvá jim cesta okolo 35 minut. 

Když zvolí cestu přes Jablonec, stráví cestou přibližně 70 minut. Varianta cesty přes Jablonce 

však tvoří alternativu a zajímavý proklad vůči přímému spojení.  

Tabulka 11: Porovnání VHD a IAD v relaci Nová Ves – Tanvald 

Zdroj: Autor na podkladu [19] 

relace: Nová Ves – Tanvald 

dopravní 
prostředek 

doba cesty [min] 
počet 

přestupů 

cena 

pracovní 
den 

so, ne, 
st. svátek 

jednotlivá 
jízda [Kč] 

měsíčně 
[Kč] 

VHD 35 25 1/0 20 540 

IAD 20 20 - 45 1800 

V relaci Smržovka - Tanvald vychází jednotlivá jízda VHD lépe než cestování 

automobilem. Měsíčně pak rozdíl mezi cestováním automobilem a veřejnou dopravou činí 

zhruba 1200 Kč ve prospěch VHD. O víkendu je pak autobusová doprava konkurenceschopná 
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automobilové i časově. Rozdíl mezi cestou autem a autobusem činní v podstatě pouze cesta 

na zastávku a následná cesta ze zastávky do potřebného místa. 

Co se týká dopravní obsluhy obce, je zajištěna základní obsluha do škol a školských 

zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících 

základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně 

dopravy zpět. Tedy je zajištěna základní dopravní obsluha. V rámci standardů a cílů, 

které stanovil Liberecký kraj, jsou splněna všechna kritéria, která byla stanovena v plánu 

dopravní obslužnosti pro území Libereckého kraje. S ohledem na polohu Nové vsi zde byl 

dokonce několikanásobně překonán standard v počtu spojů. Nová Ves jakožto obec, která se 

podle standardů LK řadí mezi významná sídla, je propojena s regionálními sídly (Smržovka, 

Tanvald) celkem 14 spoji, což je dvakrát více než vyžaduje plán dopravní obslužnosti a ještě 

se jedná o přímé spojení. Počet spojů, který spojuje Novou Ves s velkým regionálním sídlem 

nebo krajským centrem, také několikrát převyšuje požadavky Libereckého kraje. Pro taková 

spojení požaduje 3 páry spojů a Nová Ves jich má více než třikrát víc.  
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5 Změny v řešení dopravní obslužnosti po rekonstrukci tratě 

Rozsáhlá rekonstrukce trati 036 měla za cíl zavedení 30 minutové taktu v přepravních 

špičkách a v sedle interval 60 minut. Tento nový koncept provozu na páteřní trati této oblasti 

způsobil rozsáhlé změny v dopravní obsluze území, zejména bylo potřeba upravit přestupní 

vazby a návaznosti mezi spoji. Díky novému intervalu je možné lépe navázat autobusovou 

dopravu a zavést větší pravidelnosti v jízdních řádech. Doposud jezdily vlaky po 40 minutách, 

což vedlo k tomu, že po 120 minutách dojde k opakování poloh odjezdů. Pro cestující jsou 

odjezdy spojů hůře zapamatovatelné než v případě intervalů, které se opakují každou hodinu. 

Pro návaznost spojů a proklady jednotlivých linek jsou důležité intervalové rodiny, což jsou 

skupiny násobků intervalů, které lze mezi sebou prokládat. Pokud změníme intervalovou 

rodinu, což v případě přechodu ze čtyřicetiminutového intervalu na třicetiminutový interval 

uděláme, musíme změnit i návaznost jednotlivých linek. V případě takové změny 

na železniční trati to vyvolá i rozsáhlé změny v okolí. Je potřeba prověřit a pozměnit 

návaznosti autobusových spojů. K hodinovému či půlhodinovému taktu se snáze zavádí 

pravidelnosti i do ostatních oblastí kraje. 

V rámci nové koncepce dochází s pravidelným křižováním ve stanici Jablonec 

nad Nisou hlavní nádraží a Tanvaldě během přepravního sedla. V přepravních špičkách 

přibude ke křižování vlaků ještě jedna stanice a tou je Smržovka. Provozní intervaly 

pro křižování ve stanici Jablonec i Smržovka je jedna minuta. 

Obrázek 6: Trasování železniční a autobusové dopravy s možnými přestupními místy 

Zdroj: www.mapy.cz a autor 
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Otázka v nové koncepci dopravy byla, kde zaručit návaznost a možnosti přestupu mezi 

autobusovou dopravou a železnicí. Tato otázka vyvstávala s ohledem na to, jak je trasovaná 

železnice a jak autobusové linky. Na obrázku č. 6 je vyznačeno trasování železnice 

a autobusu. Oranžově je znázorněné trasování železniční trati, modře je pak vyznačená 

autobusová linka 530742. Zeleně jsou vyznačeny možná místa, kde by mohlo dojít k přestupu 

mezi oběma druhy dopravy. Jako varianty přestupních bodů na železnici se nabízí stanice: 

Jablonec nad Nisou a Smržovka, a železniční zastávky: Jablonec nad Nisou centrum, 

Nová Ves nad Nisou nebo Smržovka střed. Tím, že v rámci úprav a koncepce dopravy došlo 

k prodloužení většiny spojů linky 530742 až k železniční stanici Jablonec nad Nisou hlavní 

nádraží, může v tomto místě dojít k řešení přestupních vazeb. Tato stanice je pro cestující asi 

nejpříznivější. Přechod mezi jednotlivými druhy dopravy je krátký, přibližně 50 metrů 

po rovině. V zázemí železniční stanice mohou cestující v pohodlí vyčkat na navazující druh 

dopravy. Další možný přestup a návaznost spojů by mola vzniknout mezi železniční 

zastávkou Jablonec nad Nisou centrum a autobusovým nádražím. Tento přestup je poněkud 

delší, než v případě hlavního nádraží. Vzdálenost mezi železniční zastávkou a autobusem je 

300 metrů. Výhodou tohoto přestupního místa je poloha vůči centru města a relativní blízkost 

autobusového nádraží od zastávky. Do budoucna by zde mohl vzniknout významný přestupní 

uzel mezi vlakem, autobusem a tramvají, s čímž počítá jedna z variant prodloužení 

tramvajové trati. Protože se na autobusovém nádraží sjíždí mnoho autobusových linek, plní 

tak funkci hlavního Jabloneckého terminálu. Nevýhodou tohoto přestupu je překonávání 

rozdílné nadmořské výšky, přibližně 18 metrů, mezi oběma zastávkami, což pro osoby 

se s níženou schopností pohybu může být velký problém. 

Jako třetí varianta přestupu se nabízí Smržovka. Nádraží, kde se stýkají dvě železniční 

tratě, odbočná trať 034 Smržovka – Josefův důl a hlavní trať 036 Liberec – Tanvald – 

Harrachov. I zde je poloha železniční stanice a autobusové zastávky v rozumné docházkové 

vzdálenosti. Nicméně podle trasování linky 530742 obsluha této zastávky působí jako závlek. 

Podle nové koncepce do této zastávky zajíždí pouze jeden spoj linky. 

Čtvrtá možnost pro vybudování přestupního uzlu a vytvoření přestupních vazeb mezi 

oběma druhy dopravy připadá zastávka Smržovka střed a autobusová zastávka Smržovka,, 

Bílý mlýn nebo Smržovka,,střední Smržovka. Obě tyto autobusové zastávky jsou od té 

železniční vzdáleny zhruba 100 metrů. Není potřeba překonávat žádné převýšení, pouze je 

potřeba přejít silnici I/14, tedy hlavní silniční tah mezi Jabloncem a Tanvaldem. S ohledem 
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na to, že v zastávce Smržovka střed vlaky zastavují pouze na znamení nebo požádání, není 

tato varianta přestupu nejvhodnější. 

Poslední možností přestupu mezi oběma druhy dopravy je zastávka Nová Ves 

nad Nisou. Ta však pro svou polohu není zrovna optimálním přestupním bodem, neboť 

z velké části leží mimo obytnou zástavbu. V rámci nové koncepce železniční dopravy 

nezastavují na zastávce všechny vlaky, ale pouze vybrané spoje, což je asi největší rozdíl 

oproti ostatním možnostem. A i na této zastávce vlaky zastavují pouze na znamení 

či požádání. 

Nejvhodnější možnost pro návaznost mezi železniční a autobusovou dopravou vychází 

hlavní nádraží v Jablonci. Dochází zde ke křižování vlaků z obou směrů. Toto místo 

umožňuje pohodlný přestup mezi oběma druhy dopravy. V případě zpoždění vlaku může 

autobus snáze vyčkat na své výchozí zastávce a lépe pak toto zpoždění kompenzovat. Dále je 

zde i dobrý vizuální kontakt mezi oběma druhy dopravy.  

5.1 Změny v koncepci v okolí Nové Vsi 

Podle nové koncepce dopravy a změn v jízdních řádech je do provozu od 13. prosince 

2015 znovu uvedena železniční zastávka Nová Ves nad Nisou, kde zastavují pouze vybrané 

spoje. Ve směru z Liberce zastavuje jako první spoj os 2600, který zastavuje na Nové Vsi 

v 0:58. Následující vlak, který ve směru od Liberce zastavuje až 7:01. Od sedmé hodiny je 

interval zastavování vlaků po dvou hodinách. V odpolední špičce a pozdních odpoledních 

až časných večerních hodinách dojde ke zkrácení intervalu a vlaky na zastávce budou 

zastavovat v hodinovém intervalu. V hodinovém intervalu zastavují vlaky z Liberce mezi 

13 a 19 hodinou. Poslední vlak, který na zastávce může zastavit, má pravidelný odjezd z Nové 

Vsi 23:01. Zastávka je v jízdním řádu vedena jako zastávka na znamení. Ve směru 

od Tanvaldu zastavuje první vlak na Nové Vsi v 4:07 a následující vlak na zastávce zastavuje 

v 4:50 a následně během ranní špičky budou vlaky zastavovat po hodině. Během dopoledního 

sedla, odpolední špičky i ve večerních hodinách zastavují vlaky po dvou hodinách.  

V rámci úprav linkového vedení pro rok 2015/2016 došlo ke snaze zredukovat počet 

nežádoucích souběhů autobusové a železniční dopravy. V rámci těchto úprav došlo 

ke sloučení dvou linek. Linka 530741, která jede z Jablonce do Tanvaldu přes Lučany 

nad Nisou je přímý souběh autobusu s vlakem. Proto jsou po novu vlaky vedeny v prokladu 

s touto autobusovou linkou. Některé autobusy mají být převedeny z linky 530 741 na linku 

530742, která vede přes Novou Ves. V rámci nové koncepce je většina spojů linky 530742 



38 

 

prodloužena až do zastávky Jablonec n. Nisou, hlavní nádraží, kde je zajištěn přestup mezi 

vlaky. V době, kdy není obsluhována zastávka Nová Ves železniční dopravou, mohou 

obyvatelé Nové Vsi využít přestupu v Jablonci na hlavním nádraží. Během přepravní 

odpolední přepravní špičky je zjištěna návaznost od každého druhého vlakového spojení, tedy 

v hodinovém intervalu. V případě že vlaky dle jízdního řádu zastavují na zastávce Nová Ves, 

není řešena autobusová návaznost do obce. Podobně je řešená obsluha i z Nové Vsi. Dochází 

zde k prokladu autobusové linky a železniční dopravy, což by mělo veřejnou dopravu 

zatraktivnit. Obyvatelé Nové Vsi mohou využít v ranní špičce dopravu ve směru na Liberec 

a to po 30 minutách za podmínky, že jsou ochotni dojít pěšky na polovinu spojů na železniční 

zastávku. Autobusová linka 530742 má v ranní špičce hodinový interval. Návaznost mezi 

vlaky a autobusy je zajištěna i ve Smržovce ve směru na Tanvald, což však pro obyvatele 

Nové Vsi není zas tak důležité, když mohou využívat přímého spojení pomocí autobusové 

dopravy. 

Tabulka 12: Porovnání cestovních dob 

Zdroj: Autor 

  

Liberec Jablonec Tanvald Smržovka 

prac. den 
so, ne, 
svátky 

prac. den 
so, ne, 
svátky 

prac. den 
so, ne, 
svátky 

prac. den 
so, ne, 
svátky 

doba cesty 
[min] 

56 56 35 35 26 25 30 40 

původní 
cest. doba 

[min] 
70 70 35 35 50 30 30 70 

Jak se s novou koncepcí změnilo propojení obcí s okolními městy, se můžeme podívat 

v tabulce č. 11. V případě spojení do Jablonce se cestovní doba nikterak nezměnila. 

Obyvatelé však můžou využít více spojů, pokud budou ochotni dojít na železniční zastávku. 

V případě spojení se Smržovkou došlo ke zkrácení cestovní doby o 3 minuty, o víkendech je 

pak úspora při cestě do centra Smržovky znatelná, zejména díky lepší návaznosti spojů. 

Zkrácení cestovní doby o víkendu je přibližně půlhodinová, což už je citelná časová úspora. 

Při cestování do Tanvaldu dochází v pracovní den k úspoře dvaceti minut času, 

když obyvatelé využijí přímé autobusové spojení. Další citelné časové úspory se cestující 

dočkají při cestě do krajského města Liberce. Do Liberce se lze podle nové koncepce dopravy 

dopravit za 56 minut. Obyvatelé Nové Vsi se tedy do centra Liberce dostanou o čtrnáct minut 

dříve než předtím. Pokud budou obyvatelé i ochotni dojít na obnovenou železniční zastávku 

Nová Ves bude jim nabídnuto mnohem více spojů. Dokonce při docházce na zastávku 
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do vzdálenosti 1 km, je cestovní doba mezi Libercem a Novou Vsí velmi podobná, 

jako kdyby obyvatelé využili pro dopravu z obce autobusovou linku. 

Rekonstrukcí páteřního železničního systému, úpravou jízdních dob, zavedením 

hodinového, respektive půlhodinového taktu a úpravou přestupních vazeb a návazností došlo 

ke zkrácení cestovních doby. Nejmarkantnější časová úspora je propojení Nové Vsi 

s Libercem a víkendového propojení s centrem Smržovky. Tyto změny by měly vést k větší 

atraktivitě veřejné dopravy. 

5.2 Řešení zastavování na železniční zastávce 

V současné době dochází k zastavování 13 párů spojů na železniční zastávce Nová 

Ves nad Nisou. Jedná se o politický kompromis, kdy zastavuje v podstatě každý druhý spoj. 

Vlaky přitom jezdí poměrně přesně. Průměrné zpoždění spojů se mezi Tanvaldem a Libercem 

pohybuje okolo dvou minut. Maximální zpoždění se pohybuje okolo pěti minut, 

které většinou získává již na příjezdu do Tanvaldu. Lze tedy říci, že i se zastavováním 

v zastávce Nová Ves nad Nisou se dá jízdní řád vyjezdit i se zastavováním v této zastávce. 

S ohledem na pohyb cestujících je však zbytečné, aby zde zastavovaly všechny vlaky. 

V případě, že vlakem není železniční zastávka Nová Ves nad Nisou obsluhována, je zajištěn 

přestup mezi vlakem a autobusem v žst. Jablonec nad Nisou, odkud jede autobus do obce. 

Přestup mezi autobusem a vlakem v zastávce Nová Ves nad Nisou není, což jí také částečně 

ubírá na atraktivitě. 
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6 Vlastní zmapování zkoumané oblasti. 

V rámci zkoumání dané lokality jsem detailně zmapovala okolní oblast železniční 

zastávky. Provedla jsem profilové měření na vybraných zastávkách v oblasti a pokusila se, 

kontaktovat obyvatele, kteří žijí v dané lokalitě Jablonce. Pro tuto lokalitu a zkoumanou 

oblast jsou nejvýznamnější zastávky, které jsou uvedeny v následující tabulce č. 13. 

Tabulka 13: Zkoumané zastávky v řešené lokalitě v pracovní den 

Zdroj: Autor na podkladu www.idos.cz 

Název zastávky linky 
počet 
párů 
spojů 

celkem 

Jablonec n.Nisou,,Novoveská 

102 31 

59 

116 11 

120 2 

131, 132 1 

742 14 

Jablonec n.Nisou,,host.U lípy 
132 1 

15 
742 14 

Jablonec n.Nisou,,žel.st.Nová 
Ves 

132 1 
15 

742 14 

Nová Ves nad Nisou L3 13 13 

Nová Ves n.Nisou,,dol.ves 
132 1 

15 
742 14 

Nová Ves n.Nisou,,ObÚ 
132 1 

15 
742 14 

Nová Ves n.Nisou,,u Nisy 
132 1 

15 
742 14 

Každá z autobusových zastávek je obsluhována linkou 742 a školní linkou 132. 

Zastávka Novoveská je pak jediná v této lokalitě, která je navíc obsluhována i spoji MHD. 

Proto na této zastávce byl proveden profilový průzkum. V okolí této zastávky se nachází 

domov sociálních služeb a zástavba rodinných domů. Během celodenního průzkumu projelo 

přes zastávku celkem 59 párů spojů. Během celého dne vystoupilo na zastávce Novoveská 

v obou směrech 79 cestujících, nástup byl o něco málo slabší a to 49 cestujících. V průměru 

tedy vystupuje zhruba jeden cestující z každého spoje a po zaokrouhlení vychází i jeden 

nastupující cestující na spoj. Přes zkoumanou lokalitou projede okolo 1 100 cestujících. 

Provedla jsem vlastní měření na železniční zastávce Nová Ves nad Nisou. Průzkum 

byl proveden během měsíce února a dubna, tedy v době, kdy již byla zastávka uveden znovu 

do provozu. V tabulce č. 14 jsou průměrné hodnoty z těchto dvou měření. V podstatě v obou 
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případech byly výstupy cestujících shodné, pouze při prvním měřením byl větší nástup 

do spoje 2606, v únoru nastupovali 4 cestující, a při druhém měření pouze 2 cestující. 

Podobně to bylo u spoje 2655, kdy při prvním měření nastupovalo 6 cestujících a při druhém 

měření 2 cestující. Podle mého měření je tedy denní obrat cestujících 20 osob/den. Při prvním 

měření přišlo ze 17 nastupujících 6 od Nové Vsi, vystupující cestující odcházeli ve směru 

na Jablonec. Při druhém měření přišli 4 cestující od Nové Vsi a vystupující opět odešli 

směrem na Jablonec. 

Tabulka 14: Pohyby cestujících na žel. zastávce Nová Ves nad Nisou 

Zdroj: Autor 

Směr Liberec Směr Tanvald 
číslo vlaku čas nástup Výstup číslo vlaku čas nástup výstup 

2600 4:07 0 0 2601 0:58 0 0 

2602 4:50 0 0 2651 6:50 0 0 

2606 5:50 3 0 2655 9:01 4 0 

2610 7:01 1 1 2659 11:01 0 0 

2614 7:50 1 0 2661 13:01 0 0 

2618 8:50 0 0 2619 14:01 0 0 

2652 10:50 0 0 2663 15:01 1 1 

2656 12:50 0 1 2625 16:01 0 1 

2624 14:50 1 0 2665 17:01 2 1 

2630 16:50 1 0 2631 18:01 0 1 

2634 18:50 0 0 2667 19:01 0 0 

2636 20:50 0 0 2637 21:01 0 0 

2640 22:50 0 0 2639 22:01 0 0 

suma 7 2 2643 23:01 0 0 

    

suma 7 4 

Dalším průzkumem, který jsem provedla v rámci vlastního mapování oblasti, byl 

vozový průzkum na lince 530 742 a lince 535 132. Vzhledem k tomu, že linka 742 je klíčová 

pro celou oblast Nové Vsi, zajímalo mě, kolik cestujících vystupuje v této lokalitě a kolik 

oblastí pouze projíždí. V grafu č. 1 jsou znázorněny pohyby cestujících, kteří cestují mezi 

Tanvaldem a Jabloncem. V grafu č. 2 jsou znázorněny nástupy a výstupy cestujících 

na jednotlivých zastávkách v relaci Jablonec – Tanvald. Nejvytíženější zastávka, kde lidé 

vystupují, je autobusové nádraží v Jablonci. Další významnou zastávkou, kde je velký nástup 

a výstup cestujících je Tanvald, centrum a Tanvald,, terminál u žel. st. Jedná se o významné 

přestupní body. V grafu č. 1 a 2 však tato zastávka Jablonec n. N.,,aut. nádr. není uvedena, 

protože v porovnání s ní, jsou pohyby na ostatních zastávkách malé. Zastávky v úseku 

Smržovka,,prům. zóna – Tanvald,,Terminál u žel. st. nejsou uvedeny vůbec, protože 
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předmětem zkoumání byla zejména obec Nová Ves a okolí železniční zastávky Nová Ves 

nad Nisou. 

Pokud se podíváme na graf č. 1, je patrné, že nejvytíženější zastávkou pro nástup je 

Nová Ves n. Nisou, dol. ves. V rámci území obce Nová Ves ve směru na Jablonec nastupuje 

83 cestujících a z toho 36 cestujících nastupuje na této zastávce. To je zhruba polovina 

cestujících, kteří nastupují na Nové Vsi. Pro výstup cestujících je nejvíce vytížené autobusové 

nádraží v Jablonci, kde vystupuje 189 cestujících. Další zastávkou, kde je větší výstup 

cestujících je Podhorská Vikýř, tam vystupuje 14 cestujících. Na ostatních zastávkách 

v oblasti jsou výstupy cestujících minimální: Nástupy v tomto směru jsou minimální. 

U zastávky host. U lípy se nachází malá průmyslová oblast, do které cestuje menší množství 

cestujících. 

 

Graf 1: Pohyby cestujících na linkách 742 a 132 ve směru do Jablonce 

 V opačné relaci, tedy z Jablonce do Tanvaldu, je největší nástup cestujících 

na autobusovém nádraží v Jablonci, kde nastupuje přibližně 220 cestujících. Cestující nejvíce 

využívají pro výstup zastávku Nová Ves n. Nisou,, dol. ves, na které vystupuje 33 cestujících. 

V rámci obce Nová Ves v tomto směru vystupuje celkem 61 cestujících. Na zastávce Nová 

Ves n. Nisou,, dol. ves, tedy vystupuje zhruba polovina dojíždějících obyvatel obce.  
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Graf 2: Pohyby cestujících na linkách 742 a 132 ve směru do Jablonce 

 V rámci těchto dvou grafů je patrné, že jsou nejvyšší pohyby cestujících v rámci Nové 

Vsi a to v oblasti dolní vsi. Na území Jablonce jsou pak pohyby cestujících minimální.  
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7 Návrhy změn a prověření parametrů trati 

7.1 Prověření parametrů trati 

Železniční trať, její parametry a trasování je velmi problematické. Trať prochází 

ve velké míře hustě zastavěným územím. Na trati je mnoho složených kružnicových oblouků, 

které se využívají hlavně v místech, kde železniční trať prochází hustou zástavbou nebo je 

trasovaná ve stísněných podmínkách a poměrech. V několika případech je na trati využito 

minimálních vzdáleností mezipřímých úseků. K tomu je zde i velké množství směrových 

oblouků. Dokonce na trati najdeme několik směrových oblouků opačných směrů, mezi 

kterými není použito přímého úseku, ale je zde využit inflexní bod pro přechod mezi dvěma 

směrovými oblouky. Na této trati jsou kladeny vysoké požadavky na vozidla a to zejména 

na jejich zrychlení a výkon motoru, protože vzdálenost mezi jednotlivými stanicemi není 

velká. V průměru jsou od sebe zastávky vzdálené 1,611 km. Nejmenší mezizastávkový úseku 

je dlouhý 0,544 km a to mezi zastávkami Smržovka středa a Smržovka Luční, nejdelší potom 

3,742 km mezi zastávkami Proseč nad Nisou a Jablonec nad Nisou dolní nádraží. Krátké 

mezistaniční úseky výrazně snižují rychlost, kterou jsou vozidla schopná vyvinout, neboť 

ve chvíli, kdy se rozjedou na maximální rychlost je většinou potřeba již brzdit. Zvýšením 

rychlosti na trati tedy na trati možné uspořit ještě několik málo minut, ale zároveň budou 

na trati větší rychlostní propady. Rychlostní propady jsou nežádoucí s ohledem na ekonomiku 

jízdy. V současné době trať omezují hlavně malé poloměry oblouků a minimální délky 

mezipřímých úseků, které snižují rychlost pro průjezd úsekem. Bohužel tyto parametry jsou 

ovlivněny hlavně hustou zástavbou v okolí trati. Pokud by nebylo využito těchto hodnot, 

tak by muselo dojít k demolici zástavby. 

Pokud využijeme pro výpočet jízdních rychlostí na této trati maximální hodnoty 

pro převýšení 𝐷 = 150 𝑚𝑚 a nejvyššího přípustného nedostatku převýšení 𝐼 = 130 𝑚𝑚, je 

potřeba prověřit i minimální poloměry oblouků pro tyto rychlosti. Hodnoty lze získat 

ze vzorce: 𝑅𝑚𝑖𝑛 = 0,0421 ∙ 𝑉2. Hodnoty pro jednotlivé rychlosti jsou následně shrnuty 

v tabulce č. 15. 

Tabulka 15: Minimální velikosti poloměrů oblouku pro dané rychlosti 

rychlost 
[km/h] 

50 55 60 65 70 75 80 

minimální 
poloměr [m] 

106 128 152 178 207 237 270 
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 Když se podíváme na délky pro mezipřímé úseky, rozdělují se do několika 

rychlostních pásem. Pro rychlost do 50 km/h využít minimální délky mezipřímé 15 metrů, 

ve stísněných poměrech lze využít délky 6 metrů. Nicméně než krátký mezipřímý úsek je 

lepší variantou inflexní bod. Na trati jsou projektovány tři úseky s minimální délkou 

mezipřímého úseku deset párů oblouků, mezi kterými je pro přechod využito inflexního bodu 

a několik složených kružnicových oblouků. 

Rozsáhlou rekonstrukcí, která v nedávné době proběhla, byly upraveny parametry tratě 

tak, aby byly sníženy rychlostní propady na minimum. Zároveň došlo k maximálnímu využití 

trasování a parametrů trati. Časové rezervy a možnosti úspory v jízdních dobách se na celém 

úseku hledají velmi těžko. Dalo by se říci, že ve stávající trase a parametry trasy nejsou 

možné žádné časové úspory mezi jednotlivými úseky. Řešením by bylo zrušení některých 

zastávek. V současné době jezdí spoje mezi Libercem a Smržovkou je s traťovou rychlostí 

60 km/h a mezi Smržovkou a Tanvaldem rychlostí 55 km/h. 

Na základně směrových parametrů trati, které jsem získala z nákresu železničního 

svršku, jsem vytvořila soubor v programu excel, kde jsem prověřila stávající parametry trati. 

Pro výpočet jsem využila nejvyšší projektované převýšení, tedy 𝐷 = 150 𝑚𝑚 a mezním 

hodnotou nedostatku převýšení 𝐼 = 130 𝑚𝑚. Tento způsob zvyšování jízdních rychlostí 

na tratích se shoduje s koncepcí SŽDC na zvyšování jízdních rychlostí. Je pravda, že jako 

negativum zvýšení rychlosti se bere opotřebení tratí, ale podle analýz, které byli provedeny, 

lze říci, že nasazením moderních vozidel s dobrými jízdními vlastnostmi, preventivní údržbou 

a kontrolou, lze tyto vlivy minimalizovat. Hodnotu přirážky k jízdní době jsem volila 5%. 

Úpravou parametrů trati se podařilo zkrátit jízdní doby v úsecích Liberec – Jablonec 

nad Nisou a Smržovka – Tanvald. V inkriminovaném úseku mezi Jablonce a Smržovkou jsou 

parametry trati v současném trasování vyčerpány. Přesto lze říci, že i se zastavováním 

v železniční zastávce Nová Ves nad Nisou, lze dosáhnout doby jízdy mezi Jabloncem 

a Smržovou 14,5 minuty. Současná koncepce zastávek na znamení je zachována i v dalších 

případech. U zastávky Nová Ves nad Nisou a Jablonec nad Nisou zastávka je počítáno 

s dobou pobytu v zastávce pouze pro nástup a výstup cestujících. Pokud by docházelo 

k projíždění zastávky, dojde k minutové úspoře. Tato časová úspora dokáže lépe 

kompenzovat zpoždění na trati.  
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V tabulce č. 16 jsou porovnány jízdní doby v jednotlivých úsecích trati v několika 

navrhovaných variantách. Z tabulky je patrné, že se dá uspořit jízdní doba mezi Libercem 

a Jabloncem v rozmezí 3 až 3,5 minutami. V úseku mezi Smržovkou a Tanvaldem lze uspořit 

doba okolo 1 minuty. Se stávajícím počtem zastávek a stanic se jeví parametry trati využity 

téměř na maximum. Za stávajícího stavu je mezi Libercem a Jablonce počítáno s většími 

časovými rezervami. Důvodem větší časové rezervy v jízdě vlaků je voleno s ohledem 

na návaznost v žst. Liberec. V případě zpoždění vlaků je možné v tomto úseku dohnat dané 

zpoždění a přijet do Liberce včas nebo s takovým zpožděním, aby bylo možné zajistit 

přestupy. V úseku Jablonec – Smržovka se podařilo uspořit půl minuty v případě zastavování 

vlaků v Nové Vsi. Pokud by vlaky nezastavovaly v Nové Vsi, dala by se jízdní doba zkrátit 

na 14 minut. 

Tabulka 16: Jízdní doby v jednotlivých úsecích 

Zdroj: Autor 

úsek mezi stanicemi 

Liberec - Tanvald Tanvald - Liberec 

současný 
stav [min.] 

S Novou 
Vsí [min.] 

Bez Nové 
Vsi [min.] 

současný 
stav [min.] 

S Novou 
Vsí [min.] 

Bez Nové 
Vsi [min.] 

Liberec 
Jablonec 

n. N. 
20,5 17 17 20,5 17,5 17,5 

Jablonec 
n. N. 

Smržovka 15 14,5 14 14,5 14,5 14,5 

Smržovka Tanvald 13 12 12 12,5 12 12 

celkem 50,5 46 45,5 49 46 46 

Pří výpočtu jízdních dob bylo uvažováno s motorovými vozidly Regio – Shuttler RS1, 

pro které České dráhy používají marketingový název RegioSpider. Tyto motorové vozy řady 

840 jsou přizpůsobeny pro provoz na Jizerskohorské dráze. Maximální zrychlení těchto 

motorových vozů je 1,2 ms-1, tohoto zrychlení však lze dosáhnout pouze za ideálních 

podmínek. Ideálního zrychlení bohužel nelze dosáhnout při rostoucím sklonu trati. S ohledem 

na tato kritéria je pro výpočet jízdních dob počítáno se zrychlením 0,8 ms-1. Brzdné účinky 

vozidel také záleží na sklonových parametrech, proto podle trakčních charakteristik bylo 

zvoleno brzdné zrychlení 0,8 ms-2. Na základě těchto parametrů byly provedeny výpočty 

jízdních dob, které jsou znázorněny v tabulce č. 16. Podrobně jsou všechny údaje uvedeny 

v přílohách č. 5,6 a 7. 

Další možnosti v současné době jsou přeložky trati. Bohužel i přeložky na trati jsou 

poměrně problematické. Díky složitému horskému terénu a husté zástavbě v okolí trati. 

Přeložky, které by na trati mohly být realizovány, jsou složité, finančně náročné a jejich vliv 
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na úsporu jízdní doby nebudou velké. Největším problémem této trati je zejména malá 

vzdálenost mezi jednotlivými zastávkami. Když budeme počítat s maximálním zrychlením 

vlaků RegioSpider, tedy se zrychlením 1,2 ms-2, může se motorový vůz rozjet na rychlost 

100 km/h na vzdálenosti 643 metrů. Pokud však půjde využít zrychlení pouze 0,8 ms-2, lze 

této rychlosti dosáhnout během 965 metrů. Pokud vezmeme v potaz, že průměrná vzdálenost 

mezi jednotlivými zastávkami je okolo 1,6 km, nejsou motorové vozy schopny se na širé trati 

rozjet na tuto rychlost a následně zastavit v následující železniční zastávce. Pomocí přeložek 

lze sice snížit vzdálenost mezi zastávkami, nepomůže to však zvýšit jízdní rychlosti na trati. 

Zkrácením vzdálenosti je možné zkrátit jízdní dobu, ale rozhodně se nebude jednat o velkou 

časovou úsporu. 

7.2 Možnosti a návrhy změn 

Rekonstrukcí trati, která proběhla, došlo k vytrhání některých staničních kolejí. Díky 

tomuto zásahu, je možné křižování vlaků ve stanicích Liberec, Jablonec nad Nisou, Smržovka 

a Tanvald. S ohledem na tento zásah, není možné na trati žádné alternativní křižování 

v případě větších zpoždění. Místo pro křižování, které se jeví jako vhodné, je právě Nová Ves 

nad Nisou. Vzhledem k tomu, že tato železniční zastávka se nachází v polovině jízdní doby 

na trati, bylo by zde vhodné zřídit výhybnu. V případě zpoždění vlaků okolo 10 minut, 

by bylo umožněno křižování v tomto místě a nedocházelo by k tam velkým přenosům 

zpoždění na ostatní spoje. Při zpoždění vlaků okolo 10 minut, dojde buď k navýšení zpoždění 

zpožděného vlaku o 5 minut, nebo ke zpoždění vlaku, který doposud jel v čas o 15 minut. 

V případě vykřižování vlaků na Nové Vsi, dojde k drobnému snížení nebo zachování 

zpoždění vlaku, které je pak snáze odstranitelné při obratu soupravy. Vytvořením dalšího 

místa pro křižování vlaků, by došlo k lepší variabilitě trati.  

Kdyby však mělo docházet k pravidelnému křižování v zastávce Nová Ves nad Nisou, 

musela by vzniknout ještě další dvě místa pro křižování a to pravděpodobně Smržovka dolní 

nádraží a Vratislavice nad Nisou. Bohužel od těchto míst by nebyly návaznosti do okolí 

zrovna ideální a utrpěla by tím dopravní obsluha okolních obcí. Navíc by vyvstal problém, 

kde vybudovat obratiště pro autobusovou dopravu. Sice k dolnímu nádraží ve Smržovce 

zajíždí jeden pár spojů denně, ale do Vratislavic ne ani u něj není zřízená žádná autobusová 

zastávka. Pravidelné křižování vlaků ve Smržovce a Jablonci je výhodnější jednak s ohledem 

na navazování spojů, ale také jsou tyto dvě nádraží lépe situovány. V okolí Jabloneckého 

nádraží se vyskytuje panelová zástavba, která generuje vyšší přepravní potenciál. V okolí 

nádraží ve Smržovce se nachází centrum města. Navíc je zde zaústěná odbočná trať 
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034 Smržovka – Josefův důl. Je zde vybudováno lepší zázemí pro cestující a umožněný 

v podstatě přestup hrana – hrana. Rozhodně však trať po rekonstrukci postrádá místa další 

místa pro křižování, pro případ provozních problémů a kompenzování zpoždění. Nová Ves 

se jeví jako dobré místo pro tento účel. 

Další nákladnou úpravou by bylo vybudování přeložek. Na trati by bylo možné 

vybudovat přeložky. Všechny přeložky by byly finančně náročné a i náročné na zemní práce. 

Jedním z míst pro přeložku je Hornotanvaldský tunel. Jeho přebudováním by mohlo dojít 

k zvětšení poloměru oblouku a zkrácení vzdálenosti mezi Tanvaldem zastávkou a Smržovkou 

dolním nádražím. Náklady na vybudování nového tunelu jsou vysoké vzhledem k tvrdému 

skalnatému podloží. 

 

Obrázek 7: Možnosti úpravy Hornotanvaldkého tunelu 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

Obrázek 8: Možnost přeložky mezi Smržovkou dolním nádr. a Smržovka střed 

Zdroj: www.mapy.cz 
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Jako další místo pro přeložku se nabízí přímo za dolním nádražím ve Smržovce. 

Tato přeložka by také vyžadovala určité zemní práce. Možnost pro vytvoření přeložky je 

znázorněn na obrázku č. 8. Díky této přeložce by také došlo ke zkrácení vzdálenosti na tomto 

úseku. Obě tyto varianty jsou nákladné, ale rozhodně nejsou řešením problému, jak zvýšit 

na této trati traťovou rychlost. Navíc to neřeší problém na v problematickém úseku mezi 

Jabloncem a Smržovkou. V tomto úseku již není prostor pro přeložky.  

 Nyní jsou zastávky mezi Jabloncem a Smržovkou v průměru po 1,4 km. Taková 

četnost zastávek značně snižuje jízdní rychlost v jednotlivých úsecích. Řešením by bylo 

omezit četnost zastavování, neboť rozjezdy a brždění do zastávek snižuje rychlost jízdy. 

V rámci celé trati by připadaly v úvahu zastávky Smržovka Luční, Nová Ves nad Nisou, 

Jablonec nad Nisou dolní nádraží. Tyto krátké úseky výrazně snižují cestovní rychlost. 

Zrušením těchto čtyř zastávek lze ušetřit dvě minuty z jízdní doby. Vhodnou úpravou 

linkového nevedení autobusové dopravy by však neměla utrpět dopravní obsluha území. 

Smržovka Luční je jedna z nově vybudovaných zastávek. Její umístění na trati není 

nejvhodněji volené, protože dělí úsek mezi zastávkami Smržovka a Smržovka střed na dva 

úseky ve vzdálenosti 1123 metrů a 538 metrů. Vzdálenost mezi zastávkami okolo 500 metrů 

je spíše charakteristické pro tramvaje, nikoli však pro železnici. V blízkosti železniční 

zastávky Smržovka Luční, ve vzdálenosti 150 metrů, nalezneme autobusovou zastávku 

Smržovka, žel. zast. Luční. Zastávka je obsluhovaná autobusy na lince Jablonec nad Nisou – 

Tanvald v celkovém počtu 21 párů spojů.  

Ve vzdálenosti 350 metrů od Smržovka dolního nádraží se nachází autobusová 

zastávka Smržovka,, dolní Smržovka, u Ráje, která je obsluhována 6 linkami převážně 

v relaci Jablonec nad Nisou – Tanvald, v celkovém počtu 26 párů spojů.  

U železniční zastávky Nová Ves nad Nisou je též ta autobusová - Jablonec nad Nisou, 

Nová Ves, žel. st., která je obsluhována dvěma linkami a 16 páry spojů. S ohledem na to, 

že autobusová zastávka leží na silnici, která spojuje Jablonec s Novou Vsí, je velice 

pravděpodobné, že bude obsluhována i v navrhovaných variantách. 

U dolního nádraží v Jablonci žádná autobusová zastávka není, ale v docházkové 

vzdálenosti 300 metrů nalezneme tramvajovou zastávku Jablonec nad Nisou, Brandl. 

S ohledem na to, že tramvajová linka mezi Libercem a Jabloncem má interval 15 minut, 

nabízí dvakrát více spojů než železnice. S ohledem na okolní terén je tramvajová zastávka 
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lépe dostupná než ta železniční, respektive jediná přístupová cesta k dolnímu nádraží vede 

okolo tramvaje. Spojení oblasti s Libercem promocí tramvaje trvá přibližně 30 minut.  

 Pokud by tedy docházelo k projíždění těchto železničních zastávek, nedojde tak 

k neobsloužení tohoto území, ale pouze ke snížení počtu spojů a druhů dopravy, 

které obyvatelé mohou využít. Základní dopravní obslužnost oblasti, tak zůstane zachována. 

Vzdálenost od jiných druhů dopravy není velká a tak nebude pro obyvatele přilehlých lokalit 

problém. Větší problém však vznikne s křižováním vlaků, neboť v tu chvíli bude nutné zřídit 

ještě jedno místo pro křižování v úseku mezi Libercem a Jabloncem. Pro tento účel by se 

dobře hodil Vesec u Liberce. Nejen že za touto železniční zastávkou dochází k zaústění 

vlečky na hlavní trať, ale i s ohledem na jízdní doby by se zde dalo dobře křižovat.  
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8 Návrhy změn linkového vedení v dopravě 

V současné době je autobusová doprava mezi Jabloncem a Tanvaldem řešená linkami 

530 741, 530 740 a 670 981. Tyto linky jsou v částečném souběhu s železniční tratí Jablonec 

Tanvald, ale zlepšují obsluhu Pasek, Lučan, Smržovky a Tanvaldu. Jízdní doba autobusových 

linek je v této relaci 30 až 35 minut. Cesta železniční dopravou je srovnatelná s autobusovou. 

Jízdní doba mezi Jabloncem a Tanvaldem je 30 minut. Autobusy lépe obslouží Lučany 

a Smržovku. Na území Lučan je jedna železniční zastávka a autobusy mají 4 zastávky. Počet 

autobusových spojů mezi Jabloncem a Tanvaldem se pohybuje okolo 29 párů spojů mezi 

Smržovkou a Tanvaldem se jedná o 35 párů spojů. Když připočteme ještě vlakové spojení, 

které nabízí 29 párů spojů je celková nabídka dostatečná. Spojení mezi Jabloncem 

a Tanvaldem nabízí tedy celkem 54 párů spojů v pracovní den, což je v průměru více než 

jeden pár spojů za půl hodiny. Nabídka v této relaci je tedy velmi štědrá, neboť se jedná 

o hlavní proud v lokalitě. 

8.1 Návrh dopravní obsluhy se zastavováním na Nové Vsi 

Pokud budeme uvažovat dopravní obsluhu území s tím, že bude docházet 

k zastavování vlaků v železniční zastávce Nová Ves nad Nisou, bylo by vhodné vytvořit zde 

návaznost na autobusovou linku. S ohledem na počet přepravených cestujících a počtu 

obyvatel obce není potřeba obsluhovat toho území standardními autobusy a pro tuto obec by 

stačilo využití midibusů. Jako jedna z variant se nabízí kyvadlová doprava z obce do Jablonce 

s návazností na vlak. Když bude jezdit linka pouze v úseku Jablonec nad Nisou, autobusové 

nádraží – Smržovka, prům. zóna ubude cestujících, kteří obcí jen projížděli, ale zhorší se 

obsluha Smržovky, která do teď byla obsluhována linkou 530 742, tedy úsek Smržovka, 

prům. zóna – Smržovka, Bílý mlýn respektive bude to potřeba vytvořit novou linku, která toto 

území bude obsluhovat. V této koncepci by se jednalo o zavedení dvou linek: Jablonec 

nad Nisou – Smržova, prům. zóna a Smržovka, prům. zóna – Smržovka, žel. st. Ideálně 

i vytvoření přestupní vazby v zastávce Smržovka, prům. zóna. V této koncepci by však 

muselo dojít k obratišti a přestupního místa mezi oběma linkami. Místo pro autobusové 

obratiště je znázorněn na obrázku č. 9. Vytvořením obratiště v tomto místě by došlo 

k posunutí současné zastávky Smržovka, prům. zóna o přibližně 200 metrů a sloučení 

se zastávkou se Smržovka, Pramen Nisy a vznikne tak přestupní místo. 
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Obrázek 9: Návrh pro obratiště autobusů 

Zdroj: www.mapy.cz 

A variantou zůstane zachované spojení Nové Vsi se Smržovkou i s Jabloncem. 

V rámci varianty dojde ke zlepšení obsluhy v okolí centra Smržovky a propojení Nové Vsi 

s centrem Smržovky. Při této koncepci linkového vedení dojde k zachování spojení Tanvald – 

Nová Ves – Jablonec, ale již se nebude jednat o přímé spojení, nýbrž o spojení garantovaným 

přestupem. Dopravní obslužnost zůstane zachována ve stejném rozsahu, jako tomu bylo 

doposud. 

Je pravděpodobné, že volbou této variantoy dojde k nárůstu počtu cestujících 

na železnici a na autobusové lince 530 741. Obsloužení této oblasti v návaznosti na železniční 

dopravu je poměrně složité. Jízdní doba mezi zastávkou Jablonec n.Nisou,,žel.st. Nová Ves 

a Smržovka žel. st. je 12 minut, jízdní doba vlaku mezi Novou Vsí a Smržovou je 10 minut. 

Pokud vytvoříme návaznost na vlaky ze směru Liberec, je vhodné ve Smržovce provést 

návaznost na vlaky ve směru Tanvald. Nicméně tím, že ve Smržovce dochází ke křižování 

vlaků, dojde i k návaznosti na vlaky ve směru na Liberec. Proklad autobusů a vlaků v Nové 

Vsi je poměrně složitý a navíc tím spojení ztrácí na atraktivitě. Aby došlo k rovnoměrnému 

rozložení čekací doby v Nové Vsi i na Smržovce, budou muset vyčkávat v obou zastávkách. 

Ve Smržovce je sice poměrně dobré zázemí, ale na Nové Vsi je to horší. Je tam sice přístřešek 

na železniční zastávce, ale autobusová zastávka je již bez přístřešku. 
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Pro variantu bude nutné vybudovat zázemí pro řidiče, zejména sociální, což je vhodné 

zřizovat u konečných autobusových zastávek, a také je potřeba provést drobné terénní úpravy. 

Také pro tuto variantu bude potřeba vytvořit zázemí pro přestupující cestující, hlavně 

přístřešek proti nepřízni počasí, pokud budou vyčkávat na navazující spoj. V rámci této 

varianty dojde k zvýšení požadavků na počet vozidel, řidiče a zvýší se tak počet ujetých 

kilometrů. Tato varianta je tedy spojená s určitou finanční zátěží, nejen počáteční, 

ale také následné provozními náklady vzrostou. 

8.2 Návrh dopravní obsluhy s projížděním zastávky Nová Ves nad Nisou 

Jako další možnost se je vytvoření linky Jablonec – Smržovka, která bude navázaná 

na železniční dopravu. Návaznost u železniční zastávky Nová Ves není zrovna v této relaci 

ideální, protože křižování vlaků je v Jablonci a ve Smržovce, je vhodnější vytvořit návaznost 

autobusů v těchto místech. Navíc ve Smržovce je i zajištěna návaznost na lokálku Smržovka –

 Josefům Důl. V případě navázání autobusové dopravy ve Smržovce dojde k získání relace 

Josefům Důl – Nová Ves. V této variantě zůstane zachována dopravní obsluha území 

a železniční zastávka Nová Ves však pozbude atraktivity, neboť pokud nebude zde zaručena 

návaznost vlak – bus, nebudou zde atraktivní pro obyvatele Nové Vsi vystupovat a raději 

přestoupí na hlavním nádraží nebo v centru, kde ještě mohou provést nákup. 

Pro obsluhu obce Nová Ves zůstane zachováno stávající linkové vedení autobusové 

linky 530 742 v úseku Jablonec nad Nisou, hlavní nádraží – Smržovka, Bílý mlýn, neboť tato 

trasa je ideální pro obsluhu tohoto území. Dále však spoj bude pokračovat do zastávky 

Smržovka, žel. st., kde bude přestup mezi autobusem a vlakem. Tímto řešením dopravní 

obsluhy dojde ke zrušení souběhu mezi vlakem a autobusem v úseku Smržovka – Tanvald. 

Nevýhodou této varianty je úbytek cestujících, kteří přes Novou Ves cestovali do Tanvaldu, 

ale pro ty zůstane zachována železniční doprava a linka 530 741. Dopravní obsluha zůstane 

zachována, pouze nebude existovat přímé spojení mezi Novou Vsí a Tanvaldem, 

ale přestupem ve Smržovce bude tato relace zachována. Navíc bude umožněn přestup 

na vlaky do Josefova dolu. 

S touto variantou nevznikají žádné další finanční náklady na vybudování zázemí. 

Sociální zařízení je zpřístupněné v železničních stanicích. Varianta částečně vychází 

ze současného stavu. Obyvatelům Nové Vsi zůstane zachován stávající četnost v obsluze, 

tedy dojde k zachování hodinového či dvouhodinového intervalu. Ubude sice přímé spojení 

na Tanvald a prodloužení jízdní doby v této relaci, ale ne nějak radikálně, pouze několik 
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minut. Částečným zrušením souběhu vlaku by mělo dojít k finanční úspoře. S touto variantou 

se však ještě nabízí otázka, kolik cestující bude linku nadále využívat. Pokud poklesne počet 

cestujících, tak jednou možností je začít linku obsluhovat menšími vozidly. Druhou možností 

je snížení počtu spojů, ale to podle jejich vytížení, to však vzbudí další vlnu protestů. 

8.3 Srovnání navrhovaných variant 

První varianta linkového vedení má několik úskalí. S ohledem na polohu, vzdálenosti 

a jízdní doby mezi zastávkami nelze dobře provést návaznost mezi jednotlivými spoji. 

Ve variantě, kdy je snaha navázat autobusovou dopravu na železniční v zastávce Nová 

Ves nad Nisou, nejsme schopni vytvořit kvalitní a zajímavou návaznost na druhý směr, tedy 

na směr Tanvald. Proto je přímé spojení mezi Jabloncem a Tanvaldem, přes Novou Ves 

vhodně volená alternativa dopravní obsluha území. Navíc zde nedochází zbytečným 

prostojům řidičů ani vozidel, kteří jsou pak následně v Tanvaldě přechodu na jinou linku. 

Linkové vedení spojů ve variantě A1, A2 si žádá značné investice, ale pro oblast to nemá 

větší přínos. Výhodou je zlepšená obsluha v okolí Smržovky, Horní Vsi a v okolí školy 

a spojení s centrem Smržovky. 

Další varianta a linkové vedení B1 dojde ke zrušení přímého spojení Jablonec – Nová 

Ves – Tanvald. Touto variantou se odstraní souběhu autobusu a vlaku v relaci Smržovka 

Střed – Tanvald. Je zachovaná návaznost vlak – bus i relace Nová Ves – Tanvald, ale pouze 

ve variantě s přestupem. Nevýhodou této varianty je prodloužení jízdní doby mezi Novou Vsí 

a Tanvaldem, ale nikterak zásadnímu. Jízdní doba mezi oběma místy se prodlouží o 8 minut. 

Touto variantou se ale výrazně zlepší propojení s centrem Smržovky. Tato varianta nabízí 

finanční úsporu, neboť dojde ke zkrácení linky. Návaznost do Harrachova také zůstane 

zachována, neboť tam zajíždí vlaky v Tanvaldě přestoupit na autobus do Harrachova. 

Současná dopravní obslužnost Nové Vsi je velmi dobře řešená. Zastavování vlaků 

nyní funguje spíše jako doplňující druh dopravy a železniční zastávka je velmi málo 

využívaná. Přímé spojení Nové Vsi s Jabloncem, Tanvaldem v hodinových intervalech, 

v přepravních špičkách, po dvou hodinách v sedle, je pro obyvatele dostatečné a je splněna 

základní dopravní obsluha. Jako nevýhodu současného stavu vidím souběh mezi železnicí 

a autobusem Smržovka střed a Tanvald. 

  



55 

 

Závěr 

V rámci této diplomové práce proběhla rozsáhlá analýza oblasti. V rámci ní bylo 

zjištěno, že spádovým městem pro obec Nová Ves n. N. je Jablonec nad Nisou, a tak i hlavní 

proud vyjížďky obyvatel Nové Vsi směřuje do Jablonce nad Nisou. Ostatní proudy jsou 

výrazně slabší. Dalšími cíli vyjížďky jsou města Liberec a Smržovka. Analýzou území bylo 

zjištěno, že železniční zastávka byla i před rekonstrukcí trati velmi málo využívána 

cestujícími. Před jejím zrušením ji využívalo 45 osob/den. Po opětovném uvedení zastávky 

do provozu nepřesáhl, na základě vlastního šetření, 20 osob/den. Zastávku s takovou nízkou 

využitelností na páteřním dopravním systému není potřeba zachovávat, jelikož dopravní 

obsluhu lze bez problémů zajistit linkovou autobusovou dopravou. 

Bylo získáno a nashromážděno nespočet informací o probíhajících jednání s ohledem 

na problematiku železniční zastávky. Nicméně žádný z argumentů nebyl stěžejní pro utvoření 

si názoru, že by tato železniční zastávka měla být zachována. Prověřením parametrů trati 

i vlastní analýzou území se jeví jako nejlepší varianta zrušení železniční zastávky, ke které se 

přikláním. Zrušením této železniční zastávky dojde k větší stabilizaci jízdních dob 

na páteřním sytému, což je pro rozvoj celého regionu podstatný. Argumenty a parametry, 

které hovoří pro zrušení zastávky, jsou: 

 poloha železniční zastávky, 

 terén a vzdálenost od obce Nová Ves nad Nisou, 

 typ zástavby v okolí železniční zastávky a její vzdálenost, 

 docházková vzdálenost na zastávku, 

 nízký pohyb cestujících, 

 stabilizace jízdní doby mezi Jabloncem a Smržovkou, 

 zatraktivnění spojení. 

Zrušením železniční zastávky nedojde k citelnému zásahu do dopravní obsluhy území. 

Autobusem se obyvatelé Nové Vsi dostanou do Jablonce, Smržovky i Tanvaldu. V Jablonci je 

navíc autobusová doprava navázaná na vlaky. S krátkým přestupem je tak zajištěno spojení 

s Libercem nebo je možný přestup na autobus do Liberce. Stejné autobusy mohou využít 

obyvatelé z okolí železniční zastávky. Standardy dopravní obsluhy Libereckého kraje 

zůstanou zachovány. V docházkové vzdálenosti je i autobusová zastávka Jablonec nad Nisou, 

Novoveská, která je obsluhována linkami MHD. 
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 Závěrem uvádím, že na základě této práce mohu odpovědně konstatovat, 

že k obnovení zastávky Nová Ves nad Nisou není, z odborného pohledu, jediný důvod.  
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