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1. Úvod, důvody a cíle předkládaného materiálu

Materiál pro jednání Rady LK je připraven na základě společně definovaných úkolů 
z pracovních jednání koordinátora a zástupců LK (8. 1. a 5. 2. 2004). Zásadní doporučení na 
přehodnocení některých dosavadních přístupů a rámcový návrh dalšího postupu při 
dekompozici a novém (upřesněném) vymezení jednotlivých projektů v rámci Programu 
REGIOTRAM NISA byl představen a projednán rovněž na zasedání Řídící skupiny projektu 
dne 22. 1. 2004 a na pracovním semináři dne 28. 1. 2004.

Na jednání Realizační a kontrolní skupiny dne 19. 2. 2004 (za účasti 4 členů RK) byl 
představen a projednán pracovní návrh materiálu a bylo rozhodnuto o projednání ve 2 fázích: 

1. V první fázi byl Radě kraje (2. 3. 2004) a souběžně řídícím strukturám projektu 
(Odborná pracovní skupina 26. 2. a Řídící skupina 4. 3. 2004) předložen 
k odsouhlasení návrh zásadních koncepčních změn. 

Cílem tohoto materiálu bylo shrnout a zohlednit dosavadní poznatky pracovního týmu, 
předané připomínky zástupců nositele projektu i dalších partnerů, doporučení 
oponentů a na základě jejich vyhodnocení potvrdit v příslušných orgánech:

 upřesněný popis Programu REGIOTRAM NISA jako základní dlouhodobé 
koncepce

 vymezení jednotlivých projektů v rámci Programu REGIOTRAM NISA

 rámcové vymezení Projektu RTN-1

S návrhem zásadních koncepčních změn byli následně seznámeni členové 
Zastupitelstva LK formou pracovního semináře, který se uskutečnil dne 10. 3. 2004.

2. Ve druhé fázi je materiál doplněn o stanoviska ostatních partnerů projektu ke 
koncepčním změnám včetně popisu programu a zejména o konkrétnější popis 
Projektu RTN-1 a harmonogram jeho přípravy.

Materiály připravuje pracovní tým koordinátora pod vedením Investorsko Inženýrské a.s. ve 
spolupráci s odborem rozvoje KÚLK. 
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2. Zpráva o činnosti koordinátora za období 10/2003 – 01/2004

Během prvních měsíců činnosti koordinátora projektu (od podpisu smlouvy dne 
15. 10. 2003) bylo shromážděno a vyhodnoceno velké množství podkladů a zpracována 
celá řada potřebných pracovních materiálů. Jejich výstupy byly průběžně předávány 
zástupcům LK i supervizorovi projektu. Uskutečnilo se celkem 9 oficiálních pracovních 
jednání koordinátora a zadavatele (zástupců LK), proběhla jednání Řídící skupiny a 
Pracovní skupiny projektu a celá řada dalších projednání. Koordinátor plnil úkoly ve 
všech oblastech v souladu s mandátní smlouvou, dílčí výstupy činností (včetně 
dokumentace) byly postupně předávány zadavateli a plnění bylo potvrzováno podpisem 
tzv. Protokolu odsouhlasených výkonů a činností.

Na zajišťování činností a zpracování dokumentů byl vytvořen pracovní tým koordinátora, 
složený z odborníků ze společností:

 Investorsko inženýrská a.s., Liberec

 COLLEGIUM FM, Praha

 DHV CR, Praha

 CS-PROJECT, Praha

 FhG IVI, Dresden

 FRAM Consult, Praha

 ARR Nisa, Liberec

Průběžně předávané dokumenty stejně jako zápisy ze zásadních jednání jsou k dispozici 
na odboru rozvoje KÚLK a rovněž přímo u koordinátora projektu.

Přehled hlavních činností a výstupů za období 11/2003 – 03/2004

Řízení projektu a inženýrské činnosti

Model řízení projektu v přípravné fázi

Příprava modelu řízení pro realizační fázi

Logický rámec programu a projektu

Návrh zásad finančního managementu projektu

Právní zajištění subdodavatelského systému

Doplnění řídících a pracovních struktur projektu a zajištění jejich jednání

Koordinace všech činností

Ekonomické zajištění projektu

Základní ekonomická analýza projektu

Analýza možných dotačních zdrojů

Posouzení možností organizačně-ekonomických modelů

Prokázání proveditelnosti

Návrh metodiky dopracování studie proveditelnosti vč. časového harmonogramu

GAP analýza podkladů

Investorská činnost a zajištění projektové dokumentace

Analýza podkladů

Návrh kriterií pro stanovení etapizace, návrh dekompozice
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Vymezení základních územně – technických parametrů a vyzeb

Harmonogram, metodika a zahájení průzkumů (přepravní poptávka)

Návrh harmonogramu projektových prací

Marketingová činnost

Návrh marketingové strategie a plánu

Zajištění kontaktů

Prezentace projektu na významných akcích

Odborné prezentace a semináře

Návrh a zajištění mediální kampaně

Vytvoření a provoz www stránek projektu

Informační materiály

K nejdůležitějším úkolům počátečního období patřilo zpracování základních 
ekonomických podkladů pro posouzení proveditelnosti projektu, mj. pro doplnění 
materiálu pro jednání Vlády ČR. Tyto podklady jsou shrnuty v dokumentu „Předběžná 
finanční zpráva“. Na základě připravených pracovních materiálů a mnoha projednání 
v pracovním týmu bylo dne 18. 12. 2003 předáno nositeli projektu (LK) doporučení pro 
další postup, formulované v následujících 7 bodech:

1. Je nutné přehodnotit celkový rozsah projektu. Do této doby uvažovaný rozsah (tzv. 
cílový stav 2015, tedy kompletní infrastruktura systému v ose Zittau – Jelenia Góra 
včetně všech odbočných větví a jejich elektrizace, včetně nákupu všech vozidel a 
zajištění provozu celého systému) doporučujeme chápat dále jako rámcovou 
koncepci (program) systému REGIOTRAM NISA (neboli zajištění páteřního 
systému veřejné dopravy v Libereckém kraji) a jako vizi cílového stavu. Pro 
věcnou a zejména ekonomickou „uchopitelnost“ je nutné tuto koncepci rozdělit do 
několika částí, které lze jako samostatné projekty připravit a realizovat.

2. Jako nezbytné pro naplnění této koncepce je doporučeno důsledné dokončení 
přípravné fáze, tj. provedení reálného rozdělení koncepce (programu) na 
samostatné projekty, stanovení obecných podmínek proveditelnosti koncepce 
jako celku a posouzení konkrétní proveditelnosti dalších jednotlivých (z časového 
hlediska nejdříve realizovatelných) projektů.

3. Pro naplnění bodu 2. budou použity standardní metody, užívané při přípravě 
projektů financovaných z prostředků EU, tj. zejména metoda logického rámce a 
standardizovaný způsob zpracování studie proveditelnosti. 

4. V každém případě je nutné snížit celkové investiční náklady. Z provedených 
ekonomických posouzení jednoznačně vyplývá neproveditelnost takového 
projektu v rozměru 15 mld Kč (rozsah a náklady dle přípravné dokumentace).

5. Při návrhu rozdělení koncepce budou použity doporučené principy pro stanovení 
etapizace, včetně konkrétních návrhů na časovou posloupnost realizace 
jednotlivých úseků a jejich zapojování do provozu systému. Nezbytným 
předpokladem je zajištění integrované objednávky veřejné dopravy v zájmovém 
území.

6. Je doporučeno odložit dokončení a předložení materiálu Vládě ČR. Vzhledem 
k výše uvedenému je pracovní tým koordinátora v tuto chvíli schopen připravit 
buď materiál, který zpochybní ekonomickou proveditelnost takto pojatého 
projektu, nebo pouze obecný doklad o prospěšnosti této vize. Ani jedna forma by 
myšlence neprospěla a proto doporučujeme zpracování materiálu pro vládu až po 
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dokončení a na základě studie proveditelnosti prvního projektu dle bodu 2. 
Předpokládaný časový horizont je (po projednání těchto podkladů ve strukturách 
projektu a příslušných orgánech kraje) v srpnu-září 2004.

7. Podporu státních orgánů, institucí a fondů je zapotřebí zajišťovat průběžně 
udržovanými kontakty a jejich větším zapojením do přípravy projektu, zejména to 
platí o SŽDC jako stávajícím vlastníkovi železniční infrastruktury, který může 
celou řadu činností pro budoucí systém připravovat a zajišťovat již nyní (mj. s 
finanční podporou SFDI).

Uvedená doporučení byla projednána na zasedání Řídící skupiny projektu dne 22. 1. 2004 a 
na pracovním semináři dne 28. 1. 2004 a byla vzata jako základ pro další postup, jehož 
konkrétním výstupem je předkládaný materiál.
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3. Obecné vymezení programu a projektů REGIOTRAM NISA 
v rámci dopravní politiky LK

DOPRAVNÍ POLITIKA 
LIBERECKÉHO 

KRAJE

INDIVIDUÁLNÍ 
DOPRAVA

VEŘEJNÁ 
DOPRAVA

DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ 
OBSLUŽNOST

PROGRAM 
REGIOTRAM NISA

JEDNOTLIVÉ 
PROJEKTY 

PROGRAMU 
REGIOTRAM NISA

Uvedené schéma vymezuje umístění a vazby Programu a Projektů RTN v kontextu celé 
dopravní politiky Libereckého kraje. Pracovní tým koordinátora doporučuje, aby byl 
zpracován návrh takového dokumentu, který bude vycházet ze schválených rozvojových 
dokumentů kraje a který jednoduchou formou definuje základní principy (teze) dopravní 
politiky a jejích jednotlivých částí. Tyto dlouhodobě (příp. střednědobě) platné teze jsou 
potřebné jako základní opora pro přípravu a projednávání všech stěžejních dopravních 
projektů, včetně hledání nejvhodnějšího modelu zajištění dopravní obslužnosti.
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4. Popis Programu REGIOTRAM NISA

Program RTN je chápán jako rámcová koncepce zkvalitnění veřejné dopravy v Libereckém 
kraji, zahrnující modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury, její provozování i zajištění 
dopravní obslužnosti území moderními dopravními prostředky a celkově kvalitním 
poskytováním dopravních služeb. Z územního hlediska zahrnuje Program RTN doposud 
uvažovaný rozsah systému REGIOTRAM NISA (tzv. návrhový stav 2015) včetně jeho 
možných rozšíření (Jelenia Gora, Česká Lípa, Turnov,…). 

Popisem programu se rozumí základní programová dokumentace, potřebná pro  projednání a 
schválení Programu RTN příslušnými orgány Libereckého kraje a dalších partnerů. 

Pro Program RTN (tj. koncepční úroveň) nelze vzhledem k jeho obecnosti a neohraničenosti 
zpracovat skutečnou studii proveditelnosti ani věrohodné ekonomické posouzení.

Popis Programu RTN je navrhován a zpracován v následující jednoduché a přehledné 
struktuře a časové posloupnosti:

 logický rámec programu 

 společné zásady programu (tj. identifikace principů, společných pro všechny projekty 
v rámci programu, členěno do 4 oblastí – ekonomické, technické provozní a 
marketingové) 

 vymezení jednotlivých projektů 

 rámcový časový harmonogram programu 

4.1 Logický rámec programu

Metoda logického rámce (logframe) byla použita jako jednoduchý základní nástroj pro popis 
cílů, účelu a rozsahu programu i jeho jednotlivých projektů. Je vyžadována rovněž jako 
součást žádostí o poskytnutí finančních prostředků ze zdrojů EU a lze ji v neposlední řadě 
využít také pro sledování plnění plánovaných cílů.

Logický rámec Programu RTN byl vytvořen pracovním týmem koordinátora, opakovaně 
projednán se supervizorem Ing. Vítkem. Pracovní podoba logického rámce programu byla 
předložena k připomínkování již na jednání Řídící skupiny 22. 1. 2004 a na pracovním 
semináři 28. 1. 2004.
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LOGICKÝ RÁMEC PROGRAMU

REGIOTRAM NISA

Realizace:  2003 - 2015

Hlavní cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření

 Zvýšení kapacity a kvality 
dopravní obslužnosti v regionu.

 Zlepšení dostupnosti center 
měst.

 Posílení významu kolejové 
dopravy pro přepravu osob 
v regionu.

 Vytvoření silné konkurence 
k individuální automobilové 
dopravě. 

 Ekologizace dopravy.

 Vytvoření nových možností 
veřejné dopravy do sousedních 
příhraničních regionů.

 Nárůst atraktivity Libereckého 
kraje pro investory i pro 
turistický ruch. 

 Nárůst celkové kapacity 
přepravních systémů 
v Libereckém kraji.

 Dosažení kvality přepravy 
srovnatelné s obdobnými 
systémy v EU.

 Zkrácení průměrné doby 
cestování na všech úsecích 
minimálně o 15%.

 Nárůst podílu veřejné dopravy 
oproti individuální VD (%) 
vzhledem ke stavu 2002.

 Snížení růstu IAD oproti 
stávajícímu stavu v roce 2002.

 Snížení denních maxim NOX

v centrech Liberce a 
Jablonce n. N. (případně jiných 
významných sídel) o 20%.

 Zvýšení objemu příhraniční 
přepravy osob prostředky 
veřejné dopravy.

 Nárůst počtu firem se 
zahraničními partnery.

 Výkazy přepravních výkonů 
provozovatelů.

 Statistiky objednatelů přepravy: 
Liberecký kraj, města a obce 
regionu.

 Statistiky objednatelů přepravy: 
Liberecký kraj, města a obce 
regionu.

 Dopravní průzkumy.

 Údaje o koncentracích 
znečišťujících látek v ovzduší 
zveřejňované Městem Liberec 
a Libereckým krajem.
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Účel programu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady / rizika 

 Vytvoření funkčního a 
efektivního systému 
REGIOTRAM NISA, který bude 
provozovat moderní veřejnou 
kolejovou dopravu osob 
v příhraničním regionu NISA a 
jehož jádrem bude město 
Liberec.

 Dosažený objem přepravy 
277 mil. oskm/rok v roce 2015.

 Dosažená kvalita přepravy 
osob.

 Udržitelný provoz při přiměřené 
provozní dotaci.

 Přiměřené náklady na 
provozování 1 km systému.

 Výkazy přepravních výkonů 
provozovatele RTN.

 Průzkumy kvality.

 Benchmarking mezi obdobnými 
světovými systémy.

 Finanční výkazy.

 Zájem cestující veřejnosti.

 Trvalá podpora Libereckého 
kraje.

 Rozvoj sídelních center 
obsluhovaných RTN.

 Rozvoj turistiky v regionu.

 Státní preference kolejové 
dopravy.

 Rozvoj příhraniční spolupráce a 
turistiky.

 Výhodnost RTN oproti IAD 
v hodnocení cestující 
veřejnosti.
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Výsledky (výstupy) programu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady / rizika

 Strategie programu RTN – v 
oblastech:

 Technika

 Provoz

 Ekonomika

 Marketing

 Realizované projekty RTN:

 Projekt HRLIJA

 Projekt JATA

 Projekt TAHA

 Projekt ŽETA

 Projekt BIFRŮŽ

 Projekt ZIHR

(definice projektů viz Příloha)

 Počet technických problémů, 
které by nebyly vyřešeny do 
úrovně detailu projektu.

 Počet provozních problémů, 
které by nebyly vyřešeny do 
úrovně detailu projektu.

 Počet projektů s NPV>0.

 Nárůst poptávky (%) po 
kolejové přepravě oproti roku 
2002.

 Splnění cílů jednotlivých 
realizovaných projektů.

 Metodické příručky a rámce pro 
realizátory projektů.

 Záznamy z vyhodnocení řízení 
programu RTN.

 Záznamy z vyhodnocení 
jednotlivých projektů. 

 Dostupnost finančních zdrojů.

 Odpovídající legislativa.

 Profesionální řízení projektů.
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Klíčové aktivity programu Prostředky/vstupy Předpoklady / rizika

 Organizačně dokumentační 
příprava programu RTN

 Stanovení pravidel pro 
promítnutí strategie RTN do 
realizačních projektů (rámce 
oblastí).

 Vytvoření pravidel pro řízení 
projektů v rámci programu.

 Koordinace přípravy projektů.

 Spouštění projektů.

 Průběžný monitoring projektů.

 Aktualizace záměrů projektů 
naplňujících program.

 Závěrečné vyhodnocování 
projektů.

 Projektové kapacity.

 Know-how a odborný personál 
Koordinátora programu.

 Průběžná dokumentace 
projektů.

Nevyplňuje se.  Podpora programu a aktivní 
spolupráce všech stakeholderů.

 Komunikace mezi řídicími 
strukturami projektů a 
programu.

Předběžné podmínky

 Rozhodnutí Libereckého kraje o 
realizaci RTN.

 Výběr a určení Koordinátora projektu 
Libereckým krajem.

 Vyjádřená ochota ČD, DPML ke 
spolupráci na projektu a budoucím 
provozování RTN.
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4.2 Společné zásady programu

Účelem této části popisu programu je shrnutí základních principů, které jsou doporučeny a po 
odsouhlasení budou respektovány jako jednotící zásady pro přípravu a realizaci všech 
projektů v rámci Programu RTN. Společné zásady jsou členěny do 4 oblastí:

 ekonomické

 technické

 provozní

 marketingové

Návrh společných zásad vychází z výše formulovaných doporučení, zejména z výstupů 
Předběžné finanční zprávy. Ve všech oblastech jsou zásady formulovány tak, aby bylo 
dosaženo všech hlavních cílů programu při minimalizaci nákladů a dlouhodobé udržitelnosti 
efektivního provozu celého systému.

K zásadním změnám oproti dříve navrhovaným parametrům dochází v technické oblasti, nový 
návrh klade menší důraz na technickou jednotnost celého systému, podstatně víc vychází 
z reálných možností současných vlastníků a provozovatelů železničních i tramvajových tratí. 
Za podstatně nižších investičních nároků je přesto navrhován způsob řešení, který dokáže 
naplnit základní myšlenku, tj. provázanost obou druhů kolejové dopravy, zapojených do 
zajišťování dopravní obslužnosti území. 

Jako nezbytná podmínka pro funkčnost celého programu a tím i všech jeho dílčích projektů 
je ve všech odborných analýzách zdůrazněna nutnost integrované objednávky veřejné 
dopravy v celém zájmovém území.

Pracovní tým koordinátora připravil návrh Společných zásad ve formě tabulek, obsahujících 
obecné zásady i konkrétní pravidla a limity v těch oblastech a činnostech, ve kterých je bylo 
možné stanovit.

V tomto stadiu přípravu programu a projektů zůstává ještě celá řada problémů, u kterých 
nelze s plnou odpovědností rozhodnout o jednoznačném výběru varianty. Proto je doporučeno 
postupné doplňování Společných zásad v souvislosti s upřesňováním parametrů v rámci 
zpracování studií proveditelnosti pro jednotlivé projekty. 

Podstatné doplnění Společných zásad lze předpokládat po dopracování Studie 
proveditelnosti Projektu RTN-1, tedy ještě v průběhu roku 2004.
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Společné zásady
Programu RTN

oblast

EKONOMICKÁ

Zásada Pravidlo
Poznámka:

č. Heslo: Popis: č. Popis: Limit:

E.1
Ekonomické přínosy 
programu

Projekty v rámci Programu RTN přinesou 
významné ekonomické přínosy (včetně 
nefinančních) pro obyvatele a podniky LK a 
další dotčené subjekty

E.1.1

E.1.2

Ekonomické přínosy každého projektu 
budou vyčísleny podle principů Cost 
Benefit Analýzy

Ekonomická Čistá současná hodnota 
(NPV) vypočtená na základě Cost 
Benefit Analýzy prokazuje výhodnost 
každého projektu (NPV >0)

Metodika MMR pro 
zpracování analýzy nákladů 
a přínosů.

E.2
Investice do dopravní 
infrastuktury

Projekty v rámci Programu RTN jsou 
realizovány na infrastruktuře vlastněné 
různými stávajícími a novými vlastníky 
prvků a souborů infrastruktury a jsou 
zajišťovány těmito vlastníky s nutnou 
společnou koordinací.

E.2.1

E.2.2

E.2.3

Financuje vlastník infrastruktury s tím, 
že finanční prostředky musí být 
zajištěny ze všech dostupných zdrojů 
za aktivní účasti všech partnerů 
projektu. 

Financování z veřejných a 
nenávratných zdrojů (státní 
rozpočet/SFDI a/nebo strukturální 
fondy EU, eventuelně LK a další 
subjekty) 

Investiční náklady vynaložené 
jednotlivými subjekty v projektech 
programu RTN nepřevýší jejich 

Budou prověřeny možnosti 
dotací z hlediska investora.
Dle MD v rámci Strategie 
financování rozvoje 
dopravních sítí, kterou 
schválila vláda ČR 
usnesením č. 164 ze dne 
25. 2. t.r. nelze do roku 2006 
počítat ze státních zdrojů 
(SFDI, SR) s významnou 
možností financování včetně 
nutného kofinancování 
v případě čerpání prostředků 
EU.
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rozpočtové možnosti a reálně 
dosažitelné dotace z externích zdrojů.
Musí být rozhodnuto, kdo bude 
vlastníkem nově budovaných úseků 
infrastruktury.

E.3 Investice do vozidel 
Vozidla pro Program RTN pořizují nebo si 
pronajímají dopravci

viz zásada P.3
V případě specifických 
vozidel pro RTN mohou 
dopravci požadovat 
garantovanou dobu provozu 
(smlouva např. 12-15 let)
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E.4 Ekonomika provozu

Provoz v rámci jednotlivých projektů i 
celého systému v rámci Programu RTN je 
dlouhodobě finančně udržitelný

E.4.1

E.4.2

E.4.3

E.4.4

Do systému RTN směřují dotace na 
drážní osobní dopravu úměrně jeho 
výkonům při naplňování integrované 
dopravní zakázky, a to prostřednictvím 
Integrátora veřejné dopravy LK. Musí 
být zpracována dopravní politika 
(preference osobní drážní dopravy při 
objednávce přepravních výkonů, tarifní 
politika).

Prokazatelná ztráta dopravce je 
hrazena dle § 2 vyhlášky 36/2001 Sb. 
(zvýšený základ) resp. dle modelu 
dotace na dosažené tržby (např. 
regresivní přírůstek na dosažené tržby)

Část nákladů pokrývají tržby 
z jízdného, které mj. závisí na poptávce 
a tarifní politice. Musí být zpracován 
dopravní model s prognózou poptávky 
a výnosů.

Čistá současná hodnota finančních 
toků provozu RTN je kladná (provozní 
dotace je považována za příjem).

Bude projednáno s MMR.
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Společné zásady
Programu RTN

oblast

TECHNICKÁ

Zásada Pravidlo
Poznámka:

č. Heslo: Popis: č. Popis: Limit:

T.1 Technické principy

REGIOTRAM NISA tvoří páteřní síť osobní 
drážní dopravy Libereckého kraje 
provozovanou na železničních a 
tramvajových tratích vedených do center 
měst Liberec a Jablonec nad Nisou 
s vysokým standardem služby poskytované  
kvalitní taktovou příměstskou a městskou 
drážní dopravou 

T.1.1            

T.1.2

T.1.3

REGIOTRAM NISA v dieselové trakci 
na železničních tratích 
REGIOTRAM NISA v elektrické trakci 
na tramvajových tratích 
REGIOTRAM NISA v elektrické trakci 
na elektrifikovaných železničních 
tratích vyhrazených pro osobní 
provoz tram train 

T.2 Vozidla

Vozidla REGIOTRAM NISA jsou lehká 
kolejová vozidla s vysokou akcelerací a 
vysokým komfortem pro cestující. 
Technická kvalita a jízdní komfort jsou 
důležitými nástroji v získávání 
cestujících pro hromadnou dopravu

T.2.1

T.2.2

T.2.3

Kolejová vozidla lehké stavby a 
nezávislé trakce na neelektrifiko-
vaných železničních tratích 
Jednosystémová elektrická vozidla 
750 Vss typu tram train na 
tramvajových tratích a
elektrifikované železnici vyhrazené 
pro provoz tram train

T.3 Kolo – kolejnice

Univerzální jízdní obrys kola vozidla tram 
train umožní jízdu tohoto vozidla po 
tramvajovém i železničním svršku. Pro 
ověření této problematiky bude nezbytné 
navrhnout definitivní profil a následně 

T.3.1 Kola tramvají s tenkým a nízkým 
okolkem jsou schopna provozu na 
železniční síti, budou-li provedena 
dodatečná opatření na výhybkách ve 
vymezení možných vůlí mezi jazykem a 
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uskutečnit příslušné zkoušky.

T.3.2

T.3.3

T.3.4

opornicí. Trasa vedení vozidla na 
železničních kolejích nesmí být vedena 
přímým směrem přes křižovatkové 
výhybky s dvojitými srdcovkami.
V trase se žlábkovými kolejnicemi 
musí být dodržena hloubka žlábku 
30 mm, min. 23 mm v křižovatkách, 
aby se zabránilo jízdě okolku v žlábku. 
V síti žlábkových kolejnic se 
doporučuje používat kolejnice 
odpovídající obrysu železničních 
kolejnic S49 s úklonem 1:40, který 
umožňuje provoz i vysokou rychlostí. 
Oproti železničnímu dvojkolí se 
dovoluje podstatně menší příčné 
opotřebení okolků, šířka věnce 
tramvajového kola musí být 125 mm. 
U žlábkové kolejnice v úrovni vozovky 
musí být na vnější straně kolejnic 
vytvořen dostatečně široký pruh 
z měkčího materiálu, který by chránil 
vnější část jízdní ploch kol se šířkou 
125 mm před přenosem tíhy kola mimo 
kolejnici.

T4 Tratě

Všechny tratě budou vybaveny v některých 
zastávkách výhybnami pro plánovaný takt, 
křížení všech tratí s pozemními 
komunikacemi bude vybaveno signalizací. 
Tratě využívané jen vozidly nezávislé 
trakce nebudou dále upravovány, tratě 
využívané hybridními tram train vozidly 

T.4.1

T.4.2

Tratě bez provozu tram train vozidel 
budou mimo zastávky a křížení 
s pozemními komunikacemi ponechány 
ve stávajícím stavu, nedostatky budou 
odstraňovány běžnou údržbou či 
plánovanou rekonstrukcí. 
Regionální železniční tratě budou 
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budou upraveny pro jízdy vozidel 
s univerzálním obrysem kola. Tramvajové 
tratě využívané vozidly tram train budou 
upraveny či budovány podle požadavků na 
provoz tram train.

T.4.3

T.4.4

vyhrazeny pro elektrické  tram train 
vozy, modernizovány nebo alespoň 
uvedeny do normového stavu a 
upraveny pro tento druh dopravy, -
budou provedeny úpravy výhybek pro 
tram train. 
Celostátní železniční tratě budou 
modernizovány a upraveny pro 
smíšený provoz tram train a 
železničních vozidel 
Tramvajová trať bude upravena 
v oblasti výhybek, nové tratě budou 
budovány z kolejnic S45 s úklonem 
1:40 podle potřeb univerzálního kola. 

T.5 Elektrifikace

Elektrifikace železničních tratí bude 
provedena jen v úseku Vratislavice, 
Kyselka – Jablonecké Paseky – Harrachov 
a Smržovka – Josefův Důl lehkou 
elektrifikační soustavou s napětím 750 V. 
Ostatní úseky budou elektrifikovány jen
v případě potřeby SŽDC, případně 
v dalších prozatím nedefinovaných a 
neposuzovaných etapách rozvoje 
Programu RTN.

T.5.1 Elektrifikace bude provedena lehkou 
trolejovou soustavu, což si 
pravděpodobně vyžádá úpravy 
příslušných norem. Napájení bude 
soustavou 750 Vss, v potřebných 
odstupech budou vybudovány měnírny.
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T.6 Zastávky

Vzhledem k provozním potřebám 
REGIOTRAMu NISA nejsou potřebná velká 
nádraží, ani pro řazení vlaků ani pro jejich 
obsluhu. Pro provoz postačují zastávky, 
podle potřeb taktového provozu vybavené 
kolejemi pro křižování.  Bude redukován 
počet kolejí v nádražích. Všechny zastávky 
budou modernizovány, peronizovány a 
upraveny tak, aby poskytovaly maximální 
uživatelský komfort. Zastávky na 
tramvajových tratích budou stavebně 
provedeny podle standardů DPML 
s nadstandardním vybavením pro komfort 
cestujících a poskytování informací.

T.6.1

T.6.2

T.6.3

Terminál Liberec Žitavská umožní 
napojení železnice od Hrádku nad 
Nisou a Frýdlantu na tramvajovou trať 
pro hybridní vozidla, tato vozidla 
nebudou však projíždět stanicí Liberec, 
hlavní nádraží. Další propojení budou 
možná ve stanicích Vratislavice, 
Kyselka, Jablonec nad Nisou Dolní 
nádraží a Harrachov.

Stanice Jablonecké Paseky bude 
upravena jako terminál vlaků od 
Liberce a od Tanvaldu (v etapě bude 
zde přestup z elektrických tram train na 
motorové vlaky)

V místech styku budou provedeny 
úpravy pro vyloučení současného 
provozu vlakových a tramvajových 
vozů po stejných kolejích.
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Společné zásady
Programu RTN

oblast
PROVOZNÍ

Zásada Pravidlo
Poznámka:

č. Heslo: Popis: č. Popis: Limit:

P.1

Postavení RTN 
v systému veřejné 
hromadné dopravy
v LK

RTN je páteřní intervalový kolejový 
systém dopravní infrastruktury kraje. Tvoří 
významnou součást integrované nabídky 
veřejné dopravy v regionu a městech 
Libereckého kraje.

P.1.1

P.1.2

P.1.3

P.1.4

RTN nabízí a zajišťuje významnou 
část regionální kolejové dopravní 
kapacity.
Nabídku dopravní kapacity RTN 
využívá Integrátor veřejné hromadné 
dopravy LK (IVHD LK).
IVHD LK optimalizuje 
společnou objednávku 
veřejné dopravní služby 
v regionu s nabízenou dopravní 
kapacitou včetně kapacity RTN.
Provoz RTN je v oblasti 
navazujících linek, jízdních řádů 
a tarifů harmonizován
s ostatními systémy hromadné 
dopravy prostřednictvím 
Integrátora veřejné dopravy LK

Založení integrátora 
veřejné dopravy 
v Libereckém kraji je nutnou 
podmínkou pro funkci RTN 
ve smyslu garantované 
objednávky veřejné dopravní 
služby.

P.2
Zajišťování 
provozu RTN

Vlastní provoz v systému RTN zajišťují 
dopravci RTN .

P.2.1

P.2.2

LK vybere nebo zřídí dopravce RTN, 
kteří budou zjišťovat provoz vozidly 
RTN.
Provoz RTN na dopravní kolejové 
infrastruktuře musí být harmonizován
s provozem dalších dopravců.

Kolejová infrastruktura je 
rovněž využívána dalšími 
dopravci a jejich vozidly (ČD, 
DPML), a proto musí být 
sladěna se zájmy těchto 
subjektů.
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P.3
Vlastnictví 
infrastruktury

Provoz RTN se uskutečňuje na dopravní 
kolejové infrastruktuře vlastněné 
různými subjekty.

P.3.1

P.3.2

P.3.3

Podporovat oddělení vlastnictví
dopravní infrastruktury od provozování  
dopravy (DPML).
Vlastnictví dopravní kolejové 
infrastruktury orientovat do 
vlastnictví veřejného sektoru.
RTN provozuje svou dopravu pouze se 
souhlasem vlastníků dopravní 
kolejové infrastruktury.

Oddělení vlastnictví a 
provozu je v souladu 
s liberalizační úsilím EU.
Doporučené varianty nabytí 
vlastnictví dopravní 
infrastruktury.
Variantu 1: nabytí vlastnického 
podílu na tramvajové infrastruktuře 
(DPML)
Variantu 2: odkoupení 
(dlouhodobý pronájem) regionální 
železniční infrastruktury od SŽDC
Variantu 3: společného podniku  
mezi vlastníky infrastruktury.  
Variantu 4: vlastnictví nově 
budovaných úseků (DPML?)
Forma vlastnictví/pro nájmu bude 
odlišná na železnici se smíšeným 
provozem a železnice jen 
s tramvajovým provozem

P.4
Vlastnictví kolejových 
vozidel

Provoz RTN se zajišťuje kolejovými vozidly 
vlastněnými různými subjekty

P.4.1

P.4.2

Vlastnictví kolejových vozidel 
orientovat do vlastnictví zejména 
privátních dopravců (s možnou 
účastí veřejného sektoru).
Pořizovací náklady na nová kolejová 
vozidla RTN nepřesáhnou 25% 
pořizovacích nákladů tramvajových 
souprav.

Doporučené varianty 
pořízení kolejových vozidel.
Varianta 1: Pořizovatel = LK, který 
vyhlásí výběrové řízení na 
dopravce Tramtrain
Varianta 2: tzv. „build & lease“ 
varianta – výrobce financuje 
výrobu a poskytne vozidla formou 
leasingu LK nebo přímo dopravci
Varianta 3: pořízení vozidel třetí 
stranou (banka, leasingová  spol.) 
a následný leasing LK nebo přímo 
dopravci
Varianta 4: PPP (DBFO-„Design 
Build Finance Operate“) –
soukromý subjekt vybraný ve 
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výběrovém řízení dodá, financuje a 
provozuje vozidla a na základě 
koncesní smlouvy inkasuje tržby 
a/nebo dotace

P.5
Výběr / určení 
dopravce 

Provozování systému RTN zajišťuje 
profesionální dopravce. 

P.5.1 Dopravci (jeden nebo více) budou 
vybíráni na základě výběrových řízení 
vypisovaných LK.
Provozovatel RTN bude garantovat 
vítěznému uchazeči dobu provozování 
(12 – 15 let).

Doporučené varianty výběru 
dopravce.
Varianta 1: dopravce je subjekt 
ovládaný LK (model Karlsruhe) –
tj. jeden subjekt zadává, financuje 
a zároveň provozuje dopravu
Varianta 2: společný podnik mezi 
provozovateli dopravy – železniční, 
tramvajové (model Saarbrucken), 
případně i autobusové
Varianta 3: výběrové řízení na 
provozování třetí stranou

P.6

Preference RTN 
v systému veřejné 
hromadné dopravy 
v LK

Systém RTN je preferován v rámci 
dopravního řešení veřejné hromadné 
dopravy v LK.

P6.1

P.6.2

IVHD LK při naplňování dopravní 
objednávky maximálně preferuje 
systém RTN oproti autobusové 
dopravě.
Náklady na provoz systému RTN jsou 
hrazeny z vlastních tržeb a ze zdrojů
na úhradu ztrát z provozního, 
přepravního a tarifního závazku veřejné 
služby (LK a ČD).

Pro výpočty prokazatelných 
ztrát se použije platná 
legislativa, např. vyhláška  
36/2001 Sb. a vyhláška 
50/1998 Sb.
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Společné zásady
Programu RTN

oblast

MARKETINGOVÁ

Zásada Pravidlo
Poznámka:

č. Heslo: Popis: č. Popis: Limit:

M.1 Marketingové plány

Jsou zpracovány marketingové plány 
jednotlivých projektů respektující základní 
marketingovou strategii programu, 
společné principy a cíle

M.1.1

M.1.2

Marketingová koncepce a 
marketingový plán jsou nezbytnou 
součástí studie proveditelnosti každého 
projektu RTN.
Marketingové plány jsou průběžně 
aktualizovány.

M.2
Stálá podpora 
veřejnosti

Aktivním naplňováním marketingových 
plánů je zajištěna stálá podpora veřejnosti 
a vytipovaných cílových skupin v zájmovém 
území.

M.2.1

M.2.2

M.2.3

Je sledována a vyhodnocována 
poptávka veřejnosti po dopravě 
v zájmovém území projektu.
Poznatky jsou průběžně uplatňovány 
při přípravě a realizaci projektu.
Jsou využívány nejvhodnější formy 
působení na veřejnost při prosazování 
projektu, pravidelně je sledována 
podpora veřejnosti.

Projektový záměr je 
v případě potřeby 
modifikován v návaznosti na 
potřeby vyjádřené budoucími 
uživateli systému RTN.

M.3 Politická podpora
Je zajištěna stálá podpora samosprávných 
orgánů v úrovni obcí, kraje i ČR.

M.3.1
M.3.2

M.3.3
M.3.4

Stálá politická podpora představitelů LK
Podpora místních samospráv 
v zájmovém území
Podpora Vlády ČR
Mezinárodní podpora v širším 
zájmovém území programu
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M.4 Propagace
Jsou stanoveny a používány standardní 
prvky propagace systému RTN.

M.4.1
M.4.2
M.4.3
M.4.4

M.4.5
M.4.6
M.4.7

Logo, barvy, grafické znaky
Informační systém veřejné dopravy
Mediální kampaň
Systematické vydávání propagačních 
materiálů
Aktivní www prezentace
Odborná publikační činnost
Zapojení různých cílových skupin do 
propagace programu a jeho projektů
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4.3 Vymezení jednotlivých projektů (dekompozice programu)

Po upřesnění popisu Programu RTN byl připraven návrh jeho rozdělení do jednotlivých 
„uchopitelných“ projektů. Základními kriterii pro tuto fázi dekompozice byly ekonomická 
celistvost a popsatelnost projektu, jednoznačné územní vymezení, vytvoření logických 
investičních i provozních celků.

Návrh dělí vymezené projekty do dvou skupin :

 první skupina projektů „základních“, jejichž souhrn odpovídá rozsahu 
tzv.návrhového stavu 2015 dle studie Valbeku

 druhá skupina projektů „rozšiřujících“, tj. např. tratě Liberec – Česká Lípa, 
Liberec – Turnov, Turnov – Železný Brod – Semily, Harrachov – Sklarska Poreba –
Jelenia Góra, atd.

Schematický návrh vymezení skupiny základních a rozšiřujících projektů v zájmovém území 
je dokumentován rovněž v grafické podobě - Mapa základních a rozšiřujících projektů (viz. 
příloha)

Vysvětlení zkratek:

V následujícím textu a v přílohách jsou z důvodu přehlednosti uzlové body kolejové sítě 
systému REGIOTRAM NISA označeny zkratkami:

HR Hrádek nad Nisou
LIŽ Liberec, Žitavská (nový terminál u nádraží ČD)
LIF Liberec, Fügnerova (terminál MHD)
VRV Vratislavice n. N., výhybna 
VRK Vratislavice n. N., Kyselka
JAD Jablonec n. N., dolní nádraží
JAC Jablonec n. N., centrum (konečná tramvajové tratě)
JAP Jablonecké Paseky
SA Smržovka, hlavní nádraží
TA Tanvald
HA Harrachov (nádraží ČD)
HAM Harrachov, město (konečná nové tratě)
ZI Zittau
JO Josefův Důl
ŽE Železný Brod
RA Raspenava
FR Frýdlant
BI Bílý Potok p. Sm.

Návrh základních projektů

Návrh územního vymezení jednotlivých základních projektů RTN je graficky vyznačen na 
mapě zájmového území – viz. příloha 

Při návrhu vymezení jednotlivých projektů bylo sledováno zejména hledisko jejich územní, 
technické, ekonomické i provozní celistvosti. Každý projekt je možno chápat jako samostatně 
funkční skupinu akcí, obecně sestávající ze 3 fází - přípravy, realizace a provozu. Z návrhu je 
patrná návaznost jednotlivých projektů (vyjádřená mimo jiné jejich číslováním). Tato 
posloupnost a podmíněnost však v některých případech není stoprocentně nutná a připouští 
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tedy možnost úpravy postupu v návaznosti projektů (jako příklad urychlení Projektu RTN-5 a 
jeho souběžná příprava a realizace s Projektem RTN-2 – viz návrh projektů).

Jako nezbytný základ pro funkčnost celého budoucího systému je navrhován Projekt RTN-1
v jádru zájmového území, v úsecích s nejvyššími intenzitami dopravy a tedy v trasách, kde je 
největší předpoklad dlouhodobě trvalé poptávky po kvalitní veřejné dopravě.

Projekt RTN-1

(pracovní název HRLIJA)

 územní vymezení

Hrádek nad Nisou – Liberec – Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky

 zahrnuje dílčí úseky a akce

- HR – LIŽ modernizace železniční celostátní tratě Hrádek nad Nisou – Liberec, 
Žitavská, úprava stanic a zastávek, nové zastávky

- LIŽ propojení tramvajové a železniční tratě = terminál Liberec, Žitavská

- LIŽ – VRK modernizace železniční regionální tratě Liberec, Žitavská - Vratislavice, 
Kyselka

- LIŽ – LIF úprava tramvajové tratě Liberec, Žitavská – Liberec, Fügnerova 

- LIF úpravy terminálu Liberec, Fügnerova

- LIF – VRV úpravy a zdvojkolejnění tramvajové tratě Liberec, Fügnerova –
Vratislavice, výhybna

- VRV – VRK jednokolejné propojení tramvajovou tratí Vratislavice, výhybna –
Vratislavice, Kyselka

- VR K propojení tramvajové a železniční tratě = terminál Vratislavice, Kyselka

- VRK – JAP modernizace a elektrifikace železniční regionální tratě Vratislavice, 
Kyselka – Jablonecké Paseky, nové zastávky 

- JAD propojení tramvajové a železniční tratě = terminál Jablonec nad Nisou,
Dolní nádraží

- JAP propojení modernizované a stávající železniční tratě = terminál 
Jablonecké Paseky

- JAD – JAC úprava tramvajové tratě Jablonec nad Nisou, Dolní nádraží – Jablonec 
nad Nisou, lázně (centrum) 

 provoz závislé (elektrické) trakce v úseku LIŽ – LIF – VRK – JAD – JAP,

 tram JAD – JAC, 

 nezávislá (diesel) trakce v úseku HR – LIŽ, 

 navazující taktová doprava v terminálech LIŽ, LIF, JAD a na trati JAP – TA 

 zajištění koordinace provozu na všech tratích RTN-1

 výběr dopravců

 zajištění potřebného (nutného) počtu nákupu nových vozidel (pro všechny trakce)
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Projekt RTN-2

(pracovní název JATA)

 územní vymezení

Jablonecké Paseky – Tanvald

 zahrnuje dílčí úseky a akce

- JAP – SA modernizace a elektrifikace železniční regionální tratě Jablonecké 
Paseky - Smržovka, úprava stanic a zastávek

- SA – TA modernizace a elektrifikace železniční regionální tratě Smržovka –
Tanvald, úprava stanic a zastávek, nové zastávky

- TA propojení modernizované tratě a stávajících železniční tratí = terminál
Tanvald

 provoz závislé (elektrické) trakce v úseku JAP – SA – TA, 

 navazující taktová doprava v úsecích SA – JO, TA –HA, TA – ŽE

Projekt RTN-3

(pracovní název TAHA)

 územní vymezení

Tanvald – Harrachov

 zahrnuje dílčí úseky a akce

- TA – HA modernizace a elektrifikace železniční regionální tratě Tanvald –
Harrachov (žst.), úprava stanic a zastávek

- HA – HAM vybudování nové elektrifikované (tramvajové) tratě Harrachov (žst.) –
Harrachov, město

 provoz závislé (elektrické) trakce v úseku HA – HAM,

 navazující taktová doprava na trati TA – ŽE 

Projekt RTN-4

(pracovní název ZIHR)

 územní vymezení

Zittau – Hrádek nad Nisou

 zahrnuje dílčí úseky a akce

- HR – ZI modernizace železniční celostátní (mezinárodní) tratě Zittau – Hrádek 
nad Nisou, úprava stanic a zastávek, nové zastávky

 provoz nezávislé (diesel) trakce v úseku HR – ZI, 

 navazující taktová doprava v terminálu ZI (směr Dresden, směr Varnsdorf, směr Görlitz)

Projekt RTN-5

(pracovní název JOSA)

 územní vymezení
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Josefův Důl – Smržovka

 zahrnuje dílčí úseky a akce

- SA úpravy stanice = terminál Smržovka

- SA – JO modernizace a elektrifikace železniční regionální tratě Josefův Důl -
Smržovka, úprava stanic a zastávek, nové zastávky

 provoz závislé (elektrické) trakce v úseku JO – SA

Projekt RTN-6

(pracovní název ŽETA)

 územní vymezení

Železný Brod - Tanvald

 zahrnuje dílčí úseky a akce

- TA – ŽE modernizace železniční regionální tratě Tanvald – Železný Brod, 
úprava stanic a zastávek, nové zastávky

- ŽE propojení modernizované tratě a stávajících železniční tratí =
terminál Železný Brod

 provoz nezávislé (diesel) trakce v úseku TA – ŽE, 

 návaznost na dopravu na trati Turnov – Železný Brod – Semily (- Hradec Králové) 

Projekt RTN-7

(pracovní název LIBIFR)

 územní vymezení

Liberec – Raspenava – Frýdlant - Bílý Potok pod Smrkem

 zahrnuje dílčí úseky a akce

- LIŽ – RA modernizace železniční celostátní tratě Liberec - Raspenava, úprava 
stanic a zastávek, nové zastávky

- RA – FR modernizace železniční celostátní tratě Raspenava - Frýdlant, nové 
zastávky

- RA úpravy stanice = terminál Raspenava

- FR úpravy stanice = terminál Frýdlant

- RA – BI modernizace železniční regionální tratě Raspenava – Bílý Potok pod 
Smrkem, úprava stanic a zastávek, nové zastávky

 provoz nezávislé (diesel) trakce v úseku LIŽ – RA – FR, RA – BI,

 navazující taktová doprava v terminálu FR (směr Černousy, směr Jindřichovice p.Sm.)  

Stav a zapojení jednotlivých úseků tratí do provozu systému RTN ve vazbě na realizaci 
základních projektů je vyznačeno v níže uvedených  schematech vymezení projektů.
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Návrh rozšiřujících projektů

V současné fázi přípravy je možné definovat potencionální směry rozšiřování systému 
REGIOTRAM NISA – bez bližšího popisu jejich rozsahu, náročnosti i vzájemných vazeb. 
K jejich realizaci bude zapotřebí mj. aktivní přístup dalších partnerů (v rámci ČR i 
mezinárodně). 

Proto tento materiál obsahuje pouze stručný výčet možných rozšiřujících projektů:

Projekt Harrachov – Szklarska Poreba – Jelenia Góra

Projekt Jelenia Góra – Karpacz

Projekt Liberec – Turnov

Projekt Turnov – Železný Brod – Semily

Projekt Liberec – Jablonné v Podještědí – Česká Lípa

Projekt Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem

Projekt Frýdlant – Zawidów – Zgorzelec 

Projekt Zittau – Görlitz – Zgorzelec

Projekt  Zgorzelec – Lubań – Jelenia Góra
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SCHEMA VYMEZENÍ PROJEKTŮ

SOUČASNÝ STAV

FR

RA BI

LI  
Ž

LI  
F

HRZI

VR
V

VR
K

JA
D

JA 
P

JA
C

SA TA HA HA
M

JO

ŽE

železniční trať celostátní

železniční trať regionální

tramvajová trať

HR Hrádek nad Nisou
LIŽ Liberec, Žitavská (nový terminál

u nádraží ČD)
LIF Liberec, Fügnerova (terminál MHD)
VRV Vratislavice n. N., výhybna 
VRK Vratislavice n. N., Kyselka
JAD Jablonec n. N., dolní nádraží
JAC Jablonec n. N., centrum (konečná

tramvajové tratě)
JAP Jablonecké Paseky
SA Smržovka, hlavní nádraží
TA Tanvald
HA Harrachov (nádraží ČD)
HAM Harrachov, město (konečná nové 

tratě)
ZI Zittau
JO Josefův Důl
ŽE Železný Brod
RA Raspenava
FR Frýdlant
BI Bílý Potok p. Sm.
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VYMEZENÍ PROJEKTŮ

SCHEMA ZAPOJENÍ TRATÍ DO PROVOZU SYSTÉMU RTN
STAV PO REALIZACI PROJEKTU RTN-1

FR

RA BI

LI  
Ž

LI  
F

HRZI

VR
V

VR
K

JA
D

JA 
P

JA
C

SA TA HA HA
M

JO

ŽEmodernizovaná železniční trať

modernizovaná a elektrifikovaná železniční trať, provoz tram-train

modernizovaná tramvajová trať, provoz tram-train

modernizovaná tramvajová trať

zrušená tramvajová trať

HR Hrádek nad Nisou
LIŽ Liberec, Žitavská (nový terminál
u nádraží ČD)
LIF Liberec, Fügnerova (terminál 
MHD)
VRV Vratislavice n.N., výhybna 
VRK Vratislavice n.N., Kyselka
JAD Jablonec n.N., dolní nádraží
JAC Jablonec n.N., centrum 
(konečná tramvajové tratě)
JAP Jablonecké Paseky
SA Smržovka, hlavní nádraží
TA Tanvald
HA Harrachov (nádraží ČD)
HAM Harrachov, město (konečná 
nové tratě)
ZI Zittau
JO Josefův Důl
ŽE Železný Brod
RA Raspenava
FR Frýdlant
BI Bílý Potok p.Sm.



Řízení a koordinace projektu 
______________________________________________________________________________

Stav přípravy projektu a návrh dalšího postupu, březen 2004 33

VYMEZENÍ PROJEKTŮ

SCHEMA ZAPOJENÍ TRATÍ DO PROVOZU SYSTÉMU RTN
STAV PO REALIZACI PROJEKTU RTN-7

FR

RA BI

LI  
Ž

LI  
F

HRZI

VR
V

VR
K

JA
D

JA 
P

JA
C

SA TA HA HA
M

JO

ŽEmodernizovaná železniční trať

modernizovaná a elektrifikovaná železniční trať, provoz tram-train

modernizovaná tramvajová trať, provoz tram-train

modernizovaná tramvajová trať

zrušená tramvajová trať

nová tramvajová trať, provoz tram-train

HR Hrádek nad Nisou
LIŽ Liberec, Žitavská (nový terminál 
u nádraží ČD)
LIF Liberec, Fügnerova (terminál 
MHD)
VRV Vratislavice n.N., výhybna 
VRK Vratislavice n.N., Kyselka
JAD Jablonec n.N., dolní nádraží
JAC Jablonec n.N., centrum 
(konečná tramvajové tratě)
JAP Jablonecké Paseky
SA Smržovka, hlavní nádraží
TA Tanvald
HA Harrachov (nádraží ČD)
HAM Harrachov, město (konečná 
nové tratě)
ZI Zittau
JO Josefův Důl
ŽE Železný Brod
RA Raspenava
FR Frýdlant
BI Bílý Potok p.Sm.
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4.4 Rámcový časový harmonogram programu 

Popis programu a vymezení 

základních projektů

Upřesnění dalšího postupu 

realizace programu

Zahájení konrétní přípravy 

rozšiřujících projektů

příprava

realizace

provoz

příprava

realizace

provoz

příprava

realizace

provoz

příprava

realizace

provoz

příprava

realizace

provoz

příprava

realizace

provoz

příprava

realizace

provoz

2006 2007

Projekt RTN-1      
HRLIJA

2014 20152008 2009 2010 2011

Projekt RTN-6         
ŽETA

Projekt RTN-7         
LIBIFR

2012 2013

Projekt RTN-2         
JATA

Projekt RTN-3      
TAHA

Projekt RTN-4         
ZIHR

Projekt RTN-5         
JOSA

2004 2005

Harmonogram je navržen jako rámcový návrh možné (vhodné, doporučené) časové 
posloupnosti realizace jednotlivých základních projektů. 

S ohledem na doplňování konkrétnějších podkladů lze předpokládat úpravy jak v délce trvání 
fází jednotlivých projektů, tak i změny v pořadí jejich zařazení do realizace v rámci programu



Řízení a koordinace projektu 
______________________________________________________________________________

Stav přípravy projektu a návrh dalšího postupu, březen 2004 35

5. Stanoviska partnerů k Popisu Programu REGIOTRAM NISA

Na jednání Řídící skupiny projektu dne 4. 3. 2004 bylo dohodnuto, že partneři projektu sdělí 
svá stanoviska k Popisu Programu RTN v termínu do 18. 3. 2004.

S drobnými termínovými problémy byla na adresu koordinátora doručena stanoviska těchto 
partnerů:

 Ministerstvo pro místní rozvoj (náměstek ministra Ing. Forman)

 Správa železniční dopravní cesty (Ing. Navrátil, náměstek generálního ředitele)

 Statutární město Liberec (náměstek primátora Ing. Veselka)

 Ministerstvo dopravy (Ing. Šmejkalová, ředitelka odboru)

 České dráhy, a.s. (Ing. Čáslavský, ředitel odboru)

 Město Jablonec nad Nisou (starosta RNDr. Čeřovský).

Stanoviska v plném znění jsou k dispozici na odboru rozvoje kraje, u koordinátora projektu a 
budou také při jednání rady a zastupitelstva.

Stručný obsah stanovisek

Ministerstvo pro místní rozvoj
 poznámky k definovaným předpokladům ekonomiky provozu
 hledat cesty k rychlejšímu zapojení tratí přes hranice ČR (Zittau, Jelenia Góra)
 otázka vhodnosti výlučného provozu tramtrain v úseku Liberec – Harrachov
 úpravy etapizace
 podrobnější poznámky a návrhy k Projektu RTN-1 (vozební ramena, elektrizace)
 drobné formální připomínky

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 souhlas s dekompozicí programu
 připomínky k volbě napájecí soustavy pro elektrickou trakci
 nereálnost časového harmonogramu
 poznámky k vlastnictví železniční infrastruktury
 otázka výlučného provozu tramtrain
 potřeba legislativních úprav
 podmínka vícezdrojového financování

Statutární město Liberec

 ztotožnění s koncepcí

 námět na zařazení tratě Frýdlant – Jindřichovice p.Sm. do základních projektů

 zvážit zařazení dalšího základního projektu – elektrizace úseku žel.trati Zittau –
Hrádek – Liberec – Vratislavice Kyselka (Proseč n.N.)

 podrobné poznámky k Projektu RTN-1

Ministerstvo dopravy

 doporučení k dalšímu dopracování

 nereálnost časového harmonogramu

 omezené možnosti financování ze státních zdrojů



Řízení a koordinace projektu 
______________________________________________________________________________

Stav přípravy projektu a návrh dalšího postupu, březen 2004 36

České dráhy, a.s.

 poznámky k legislativní a marketingové oblasti

 připomínka k předpokládanému způsobu objednávky dopravních služeb (IDS)

 poznámky k ekonomice provozu

 doporučení zařadit doprovodný projekt – vytvoření společného podniku na provoz 
vozidel tramtrain

 otázka výlučného provozu tramtrain (argumenty proti)

 doporučení na zpracování dílčích technických studií (způsob elektrizace, parametry 
vozidla)

 výhledové úvahy ČD

 průjezd centrem Jablonce n. N.

Město Jablonec nad Nisou

 bez připomínek, pouze požadavek na zohlednění studií, objednaných městem k řešení 
dopravy v centru města vč. terminálu hromadné dopravy (týká se Projektu RTN-1)

Souhrnně lze konstatovat, že stanoviska obsahovala čtyři skupiny připomínek :

 drobné připomínky formální, které byly většinou akceptovány a zapracovány do 
materiálu,

 věcné připomínky ke konkrétním částem materiálu, které upřesňovaly a doplňovaly 
navržený popis a byly zapracovány v těch případech, kdy jejich akceptace nenarušila 
základní koncepci a kontinuitu návrhu,

 obecnější a zásadní připomínky k programu, které je třeba podrobněji prověřit jednak 
v rámci studie proveditelnosti pilotního Projektu RTN-1, jednak v podobě dílčích 
odborných studií či expertíz, a následně projednat se všemi partnery projektu 
k dosažení potřebné shody názorů.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první krok ke zjištění oficiálních názorů partnerů, lze 
konstatovat, že vyžádání stanovisek splnilo svůj hlavní účel. Ukázalo se, že s některými 
partnery (zejména MD) bude zapotřebí vést mnohem intenzivnější dialog s cílem zvýšit 
informovanost a zajistit potřebnou podporu. 
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6. Popis Projektu RTN-1

Obecně:

Popis jednotlivých Projektů RTN bude vždy zpracován v následující struktuře a časové 
posloupnosti:

 logický rámec projektu

 územní a technické upřesnění (popis úseků, návrh úprav, upřesnění technologie, 
parametry vozidel, provozní a organizační požadavky, atd.)

 základní časový harmonogram přípravy a realizace projektu (včetně základního 
návrhu etapizace projektu, možnost členění na subprojekty z důvodů územních i např. 
odlišného vlastnictví infrastruktury a podmínek čerpání finančních prostředků 
z různých zdrojů)

 základní ekonomické posouzení (odborné odhady investičních nákladů a provozní 
ekonomiky systému po realizaci projektu)

 studie proveditelnosti projektu (dopracování kompletního dokumentu k projednání a 
schválení)

Zpracování popisu Projektu RTN-1

V této struktuře je předložen popis pilotního projektu RTN-1 s tím, že zejména jeho 
ekonomickou část je nutné brát jako předběžný odhad, který bude dále upřesňován.

Po schválení popisu základních parametrů Projektu RTN-1 (tj. čtyř bodů výše uvedené 
struktury) nositelem projektu a Řídící skupinou bude dopracován pátý bod, tj. studie 
proveditelnosti (SP).

Vzhledem k náročnosti zpracování kompletního dokumentu (zejména jeho ekonomické a 
provozně-organizační části) je reálný termín pro zpracování první pracovní verze studie 
proveditelnosti Projektu RTN-1 do 15. 5. 2004. 
V měsících květnu a červnu 2004 by pak mělo souběžně probíhat projednávání dokumentu a 
jeho finální dokončování ve formě potřebné pro schvalující orgány.
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6.1 Logický rámec projektu

LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU 1 (HRFLIJA)

REGIOTRAM NISA

Realizace:  2004 - 2010

Celkový rozpočet: 
….. mil.Kč

Z toho: 
Plánování    … mil.Kč
Infrastruktura: 1 553 mil. Kč
Vozidla:           1 052 mil. Kč

Hlavní cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření

 Zvýšení kapacity a kvality dopravní 
obslužnosti v oblasti vymezené městy 
Hrádek nad Nisou, Liberec, Jablonec 
nad Nisou, Jablonecké Paseky

 Zlepšení dostupnosti center měst 
Liberce a Jablonce

 Posílení významu kolejové dopravy pro 
přepravu osob v oblasti vymezené 
městy Hrádek nad Nisou, Liberec, 
Jablonec nad Nisou, Jablonecké 
Paseky

 Vytvoření silné konkurence 
k individuální automobilové dopravě

 Ekologizace dopravy

 Nárůst atraktivity Liberecké 
aglomerace pro investory i pro 
turistický ruch

 Nárůst celkové kapacity systému 
veřejné hromadné dopravy 
v oblasti vymezené městy 
Hrádek nad Nisou, Liberec, 
Jablonec nad Nisou, Jablonecké 
Paseky

 Dosažení kvality přepravy 
srovnatelné s obdobnými 
systémy v EU

 Zkrácení průměrné doby 
cestování na všech úsecích 
minimálně o 15%

 Nárůst podílu veřejné dopravy 
v oblasti vymezené městy 
Hrádek nad Nisou, Liberec, 
Jablonec nad Nisou, Jablonecké 
Paseky oproti individuální (%) 
vzhledem ke stavu 2002

 Snížení nárůstu IAD oproti 
stávajícímu stavu v roce 2002

 Snížení denních maxim NOX 
v Liberecké aglomerace o 20%

 Výkazy přepravních výkonů 
dopravců

 Statistiky objednatelů přepravy: 
Liberecký kraj, města a obce 
v oblasti vymezené městy 
Hrádek nad Nisou, Liberec, 
Jablonec nad Nisou, Jablonecké 
Paseky

 Statistiky objednatelů přepravy: 
Liberecký kraj, města a obce 
regionu

 Dopravní průzkumy

 Údaje o koncentracích 
znečišťujících látek v ovzduší 
zveřejňované Městem Liberec
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Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady / rizika 

 Vytvoření funkčního a efektivního 
dopravního systému moderní veřejné 
kolejové dopravy osob v oblasti 
vymezené městy Hrádek nad Nisou, 
Liberec, Jablonec nad Nisou, 
Jablonecké Paseky

 Dosažený objem přepravy 90 mil. 
oskm v roce 2010

 Dosažená kvalita přepravy osob

 Udržitelný provoz při přiměřené 
provozní dotaci

 Provozní náklady na 1 oskm 
nepřevýší 2,50 Kč

 Výkazy přepravních výkonů 
provozovatele RTN

 Průzkumy kvality

 Benchmarking mezi obdobnými 
světovými systémy

 Finanční výkazy

 Zájem cestující veřejnosti

 Trvalá podpora Libereckého 
kraje a měst Liberec a Jablonec

 Rozvoj sídelních center 
obsluhovaných RTN

 Rozvoj turistiky v regionu

 Státní preference kolejové 
dopravy

 Rozvoj přeshraniční spolupráce 
a turistiky

 Výhodnost RTN oproti IAD 
v hodnocení cestující veřejnosti
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Výsledky projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady / rizika

 Uvedení jednotlivých úseků do provozu:

 Hrádek n. N. – Liberec, Žitavská

 Liberec, Žitavská – Liberec, 
Fügnerova

 Liberec, Fügnerova – Vratislavice, 
výhybna

 Vratislavice, výhybna - Vratislavice, 
Kyselka

 Vratislavice, Kyselka – Jablonec, 
Dolní nádraží

 Jablonec, Dolní nádraží – Jablonec, 
Centrum

 Jablonec, Dolní nádraží –
Jablonecké Paseky

 Délky zprovozněných větví v km

 Termíny uvedení tratí do provozu 
(oproti plánovaným)

 Jízdní řády RTN

 Údaje provozovatele RTN

 Dostupnost finančních zdrojů

 Odpovídající legislativa

 Profesionální řízení projektů

 Poptávka po přepravě

 SŽDC uvede dotčené úseky žel. tratí 
do „normového stavu“, respektive 
poskytne odpovídající spoluúčast

 Zjištěný technický stav některých 
existujících prvků infrastruktury 
nevyvolá enormní potřebu dodatečných 
investic
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Klíčové aktivity projektu Prostředky/vstupy Předpoklady / rizika

 Příprava organizace a řízení projektu

 Získávání finančních zdrojů

 Projektování dopravní infrastruktury 
RTN

 Zajištění vozidel

 Výstavba jednotlivých úseků dopravní 
infrastruktury

 Ustavení provozovatele RTN

 Zkušební provoz a ověřování 
způsobilosti na vybudovaných úsecích.

 Marketing RTN

 Návrhy nutných úprav legislativy

 Finanční zdroje Libereckého 
kraje, SFDI, státního rozpočtu, 
fondů EU, bank a privátních 
subjektů

 Projektové kapacity

 Kapacity dodavatelů 
infrastruktury a vozidel

 Existující železniční a tramvajové 
tratě

 Odborné poradenství, 
specializovaná školení

 Know-How a odborný personál 
Koordinátora projektu

Nevyplňuje se.  Zajištění finančních zdrojů pro 
financování projektu

 Podpora projektu dotčenými subjekty

 Podpora v prosazování změn 
v legislativě

 Podpora orgánů EU

 Dobrá komunikace mezi všemi 
zainteresovanými subjekty

Předběžné podmínky

 Rozhodnutí Libereckého kraje o 
realizaci RTN

 Vyjádřená ochota ČD, DPML ke 
spolupráci na projektu a budoucím 
provozování RTN



Řízení a koordinace projektu 
______________________________________________________________________________

Stav přípravy projektu a návrh dalšího postupu, březen 2004 42

6.2 Územní a technické upřesnění Projektu RTN-1

Projekt RTN-1 umožní provoz příměstské a meziměstské modernizované kolejové dopravy 
z Hrádku nad Nisou a Jablonce nad Nisou do Liberce a zpět na 46,2 km kolejových tras, 
z nichž 21,2 km je železnice bez elektrifikace, 7,2 km je tramvajová trať v Liberci, 6,2 km 
železnice bez elektrifikace a úprav pro tram train v Liberci, 6,1 km je elektrifikovaná trať 
vyhrazená pro provoz vozidel tram train (pro výhradní provoz pod napětím 750 V bude nutná 
jen úprava profilu kola, jinak se vozidlo může shodovat s tramvajovým) a 1,5 km tramvajová 
trať v Jablonci nad Nisou. Provoz na upravených tratích bude zajišťován:

Motorovými (dieselovými) vlaky (vozidly, soupravami) – jednotlivé vozy délky max. 
30 m, či soupravy max. 60 m na úseku Hrádek nad Nisou – Liberec, Žitavská –
Vratislavice, Kyselka s možným špičkovým intervalem 30 min (smíšený provoz se 
železniční dopravou).

Duálními jednosystémovými tram train vozy 750 Vss (pro provoz na železnici i 
tramvajové trati) – vozy délky 30 – 38 m, na úseku Liberec, Žitavská – Fügnerova –
Vratislavice, Kyselka – Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky s možným špičkovým 
intervalem 15 min, peážně 7,5 min. (výhradní provoz).

Duálními jednosytémovými tram train vozy 750 Vss – vozy délky 30 – 38 m, na úseku 
Liberec, Žitavská – Fügnerova – Vratislavice, Kyselka – Jablonec nad Nisou, lázně 
s možným špičkovým intervalem 15 min., peážně 7,5 min (výhradní provoz).

Rekonstrukce a výstavba infrastruktury:

HR – LI Ž: 

Modernizace železnice a nové zastávky Hrádek nad Nisou – Liberec, Žitavská zahrne tyto 
stavební akce:

Modernizace a peronizace nádraží Hrádek nad Nisou

Oprava nádraží Chrastava s využitím stávající peronizace

Modernizace zastávek Machnín, Hamrštejn, Andělská Hora, Bílý kostel, Chotyně

Nová zastávka Růžodol

Úpravy na nádraží v Liberci pro průjezd terminálem Žitavská a kolejové napojení 
terminálu

Úpravy železniční tratě pro jízdy vlaků tram train, výstavba zabezpečovacího zařízení, 
nutné rekonstrukce 

LI Ž – VR K:

Úpravy zastávek na železnici Liberec, Žitavská – Vratislavice, Kyselka – zahrne tyto stavební 
akce:

Nová zastávka Stadion

Modernizace zastávky Rochlice

Úpravy stavu zastávek Vesec a Vratislavice

LI Ž – LI F:

Úprava tramvajové tratě Liberec, Žitavská - Fügnerova

Výstavba terminálu Žitavská a napojení železniční a tramvajové tratě

Úprava tramvajové tratě v centru Liberce pro provoz vozidel tram train



Řízení a koordinace projektu 
______________________________________________________________________________

Stav přípravy projektu a návrh dalšího postupu, březen 2004 43

LI F – VR V:

Zdvojkolejnění Fügnerova – U lomu – Vratislavice, výhybna

Úprava terminálu Fügnerova

Změna rozchodu tramvajové tratě

Vybudování dvojkolejné tratě se žlábkovými kolejnicemi uzpůsobenými pro provoz tram-
train i klasických tramvají

Vybudování průchodu areálem Textilany

Vybudování nové zastávky Textilana s přístupem do sídlišť Broumovská a Králův Háj 

Vybudování odbočky U Lomu 

Úprava konečné ve Vratislavicích

Vybudování šesti bezbariérových zastávek v místech stávajících a nové Skloněná

VR V – VR K:

Jednokolejné propojení Vratislavice, výhybna – Vratislavice, Kyselka

Změna rozchodu tramvajové tratě, nové propojení, přemostění Nisy

Vybudování nové zastávky Vratislavice, Kyselka jako přestupního terminálu na 
elektrifikovanou trať, železničního terminálu a napojení tramvajové tratě na železniční trať

VR K – JA P:

Elektrifikace, modernizace, nové zastávky Vratislavice, Kyselka – Jablonecké Paseky

Modernizace železniční tratě

Úpravy pro tram train

Elektrifikace 

Modernizace a peronizace zastávky Proseč nad Nisou, vybudování koleje pro křižování

Nové zastávky Proseč nad Nisou, střed a Zelené Údolí

Nová zastávka Proseč nad Nisou, Nový svět s výhybnou 

Vybudování přestupního terminálu Jablonec nad Nisou, Dolní nádraží a napojení tramvajové 
tratě k lázním

Nové zastávky Žižkův vrch, Jablonec nad Nisou, město

Nová zastávka Terminál Pražská s výhybnou

Modernizace nádraží Jablonec nad Nisou a zastávky Jablonec nad Nisou

Nová zastávka Pod Kynastem

Modernizace zastávky Nová Ves nad Nisou s výhybnou

Vybudování terminálu Jablonecké Paseky s výhybnou

JA D – JA C:

Úprava Jablonec nad Nisou, Dolní nádraží – Jablonec nad Nisou, lázně 

Napojení od Dolního nádraží k tramvajové trati

Změna rozchodu a nové kolejnice na stávající jednokolejné trati

Úprava smyčky u lázní

Modernizace zastávek Plynárna, Nemocnice a Lázně

Stavba projektu RTN-1 se bude členit do sedmi úseků, na nichž budou realizovány jednotlivé 
akce. Postup výstavby úseků a realizace jednotlivých akcí budou upořádány tak., aby byla 
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vždy zajištěna železniční doprava Hrádek nad Nisou – Liberec a Liberec – Jablonec nad 
Nisou s možnými krátkodobými výlukami. 

Návrh možné etapizace realizace Projektu RTN-1:

etapa – 2. pol. 2006 – konec 2007: úsek Žitavská – Fügnerova opravován v krátkých 
výlukách, úsek Fügnerova – Proseč nad Nisou je i po dobu stavby v maximálním čase 
zachován provoz na koleji 1000 mm a v další etapě na koleji 1435 mm s nutnými výlukami. 
Tramvaj 1000 mm Proseč nad Nisou – Jablonec nad Nisou je v provozu bez přerušení od 
nově vybudovaného provizorního obratiště a depa Proseč nad Nisou do Jablonce nad Nisou, 
ve stavbě je zdvojkolejnění tratě, propojovací úsek do stanice Vratislavice Kyselka a úsek do 
Proseče nad Nisou, včetně elektrifikace a výhybny v této zastávce. V provozu jsou motorové 
vlaky po trati Liberec – Proseč nad Nisou – Jablonec nad Nisou – Tanvald v intervalu 30 min. 
a náhradní autobusová doprava při výlukách.

etapa – 2. čtvrtletí 2007 – konec 2008: úpravy úseku Hrádek nad Nisou – Liberec 
Vratislavice, Kyselka za provozu s výlukami a náhradní autobusovou dopravou (výluky 
v Liberci jsou koordinovány s výlukami tramvajové trati)

etapa – 1.pol. 2008 – 3 čtvrtletí 2009 – v provozu je dvojkolejná tramvajová trať Liberec, 
Žitavská – Vratislavice, výhybna a jednokolejná do zastávek Vratislavice, Kyselka nad Nisou 
s provozem městských tramvají do stanice Vratislavice, výhybna a tram train elektrických 
vlaků REGIOTRAM NISA do stanice Proseč nad Nisou, mimo provoz a ve výstavbě je úsek 
Proseč nad Nisou – Jablonecké Paseky. V Provozu je tramvaj 1000 mm Proseč nad Nisou –
Jablonec, lázně, z Jabloneckých Pasek zajišťují dopravu náhradní autobusy od vlaků 
z Tanvaldu k zastávce Jablonec, lázně.

etapa 2. pol 2009 – - 3. čtvrtletí 2010: v provozu je od 3 čtvrtletí 2009 již celá elektrifikovaná 
trať Liberec, Žitavská – Jablonecké Paseky, mimo provoz probíhá úprava jednokolejné trati 
Jablonec, dolní nádraží – Jablonec Lázně.

Od roku 2010 je v provozu celý rozsah projektu RTN-1, v té době již budou probíhat práce na 
realizaci dalších projektů.

Dokumentace plánovaná ke zpracování v roce 2004

Sestavení dopravního modelu Projektu RTN-1 04/04-06/04
Koncepční studie trakce a napájení – elektrifikace regionálních železničních drah RTN-1 04/04-07/04

Studie úprav železničního svršku pro průjezd tram train vozů se speciálním kolem, návrh 
úprav na tratích RTN-1, provozní zkoušky na železnici a tramvajové trati

06/04-10/05

Studie zabezpečovací a sdělovací techniky pro železnici v tram train a smíšeném provozu 04/04-09/04
Kapacitní analýza úseku regionální dráhy Vratislavice n. N. – Jablonec n. N. 04/04-05/04

Průzkum a rekognoskace železničních mostů a objektů 04/04-12/04
Manuál pro stavební řešení železnic v Projektu RTN-1
dopravní řešení tratí 
stanovení únosností a průjezdního profilu
stanovení návrhových parametrů tratí a zastávek

08/04-12/04

Určení míst pro křižování v rozsahu základních projektů Programu REGIOTRAM NISA 06/04-10/04
Projekt dopravní obslužnosti po realizaci Projektu RTN-1 na železnici 07/04-12/04
Terminály – územně technický koncept železničních terminálů s napojením tramvajových 
tratí

05/04-12/04
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Sestavení dopravního modelu Projektu RTN – 1

Dopravní model poskytne prognostická data o počtech cestujících a dopravních výkonech 
systému REGIOTRAM NISA  a poskytne tak základní údaje pro zpracování studie 
proveditelnosti:

 dopravní vztahy v zájmovém území 

 dělba přepravní práce pře a po realizaci projektu

 intenzity dopravy před a po realizaci projektu

Koncepční studie trakce a napájení – elektrifikace regionálních železničních tatí  RTN–1

Projekt RTN-1 se připravuje za předpokladu elektrifikace železničních soustavou 750 Vss 
s provozem jednosystémových vozidel, pro potvrzení či revizi tohoto rozhodnutí budou 
nezbytné argumenty o ekonomických a provozních efektech realizace možných napěťových a 
proudových soustav, včetně rozsahu měníren, přívodních vedení a provedení trolejí.

Studie úprav železničního svršku pro průjezd TramTrain vozů se speciálním kolem, návrh 
úprav na tratích RTN-1, provozní zkoušky na železnici a na tramvajové trati.

Problém kolo kolejnice řešila studie zpracovaná na zakázku Českých drah, a.s. Pro možnost 
jízdy TramTrain vlaků po železničních tratích Hrádek nad Nisou - Liberec  a Liberec -
Jablonec nad Nisou bude třeba navrhnout konkrétní způsob realizace úprav na kolech i 
kolejnicích a určit potřebných rozsah úprav. Nutný rozsah úprav může  zpětně ovlivnit 
rozhodnutí o způsobu provozu TramTrain vlaků. Bude třeba připravit též výrobu kola a 
provozní zkoušky na železničních tratích. 

Studie zabezpečovací a sdělovací techniky pro železnici v TramTrain a smíšeném provozu

Pro rozhodnutí o způsobu zabezpečení a vyčíslení nákladů bude třeba provést srovnávací 
studii možných systémů na základě požadovaných následných intervalů, bezpečnostních 
odstupů a provést tak rozhodnutí o výběru způsobu zabezpečení a výstupy o jeho vlastnostech 
pro další studie.

Kapacitní analýza úseku Vratislavice n.N. – Jablonec n.N.

Na úsek Vratislavice nad Nisou – Jablonec nad Nisou, dolní nádraží budou kladeny nejvyšší 
nároky na kapacitu, měl by zde být umožněn špičkový taktový provoz minimálně 
s následným intervalem 7,5 minuty. Pro potvrzení rozhodnutí o propojení Liberec – Jablonec 
nad Nisou jednou jednokolejnou tratí a stanovení jejích skutečných kapacitních limitů zbude 
nezbytný výsledek kapacitní analýzy posuzující propustnost trati pro požadovaný provoz.

Průzkum a rekognoskace mostů a objektů

Stav mostů a objektů a potřeby jejich rekonstrukce mají podstatný vliv na výši investičních 
nákladů. Průzkum poskytne nezbytné údaje pro zadání projektových prací a pro odhad 
investičních nákladů.

Manuál pro stavební řešení Projektu RTN-1

Jednotlivé technické studijní projekty stanoví parametry pro navrhování tratí pro provoz tram 
train vlaků a pro provoz dieselových vlaků“

 zásady dopravního řešení tratí 

 stanovení únosností a průjezdního profilu
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 stanovení návrhových parametrů tratí a zastávek

Určení míst pro křižování v rozsahu základních projektů Programu REGIOTRAM NISA

Pro plánování všech základních projektů REGIOTRAM NISA bude třeba již v souběhu 
s pracemi na prvním projektu stanovit přesně místa pro křižování vlaků posle prvotních 
možností dnešních tratí a technický možností zřízení výhyben. Tento základní koncept bude 
východiskem pro přesné plánování zastávek a výpočty ekonomické proveditelnosti.

Projekt dopravní obslužnosti po realizaci Projektu RTN-1

Na základě výstupů z dopravního modelu, kapacitní analýzy úseky Vratislavice n.N. –
Jablonec n.N. a znalosti stávajících intenzit individuální a hromadné dopravy osob bude 
navrženo uspořádání hromadné dopravy po dokončení Projektu RTN-1. Tomuto návrhu 
potom musí odpovídat návrhy konkrétních úseků a zastávek.

Terminály – územně technický koncept

Významnou součástí systému REGIOTRAM NISA budou nástupní i přestupní terminály. 
Jejich územně technický koncept a požadavky na jejich výkonnost a další funkce v území 
budou základním východiskem pro jejich stavební řešení.

Přípravná dokumentace 1. úseku (podklady pro územní řízení)

Pro možnost zahájení částečného provozu již v roce 2007 či letech následných je nezbytné 
zahájit zpracování přípravné dokumentace vybraného prvního úseku již v roce 2004. V rámci 
zpracování dokumentace prvního úseku modernizace a elektrifikace regionální železnice 
(nejvyšší prioritu má úsek Vratislavice n.N. – Jablonecké Paseky) bude třeba dořešit a 
rozhodnout mnoho dílčích problémů, které se stanou precedentem pro následující projekty.
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6.3 Základní časový harmonogram přípravy a realizace Projektu RTN-1



Řízení a koordinace projektu 
______________________________________________________________________________

Stav přípravy projektu a návrh dalšího postupu, březen 2004 48

6.4 Základní ekonomické posouzení Projektu RTN-1

Investiční potřeby Projektu RTN-1

Podle údajů společnosti Valbek byly náklady na stavební práce vyčísleny na Kč 8,6 mld. do 
roku 2015 s rozdělením na etapy I. – IV. Dále se počítalo s tím, že uvedené náklady mohou 
být ještě podstatně zvýšeny o dodatečné náklady a rezervy na neočekávané výdaje.

V důsledku dekompozice Programu RTN a přehodnocení některých hledisek jeho technické 
koncepce (viz část materiálu - Společné zásady Programu RTN, oblast technická) bylo možné 
přehodnotit také investice na vybudování infrastruktury. Bylo provedeno jeho rozčlenění do 
jednotlivých úseků a akcí, a byl pro ně zpracován nový odhad investičních nákladů. 

VIZ TABULKA Č. 1 -  Jedná se o první odhady s výhradou dalších upřesnění a změn.

Podle předběžných propočtů a na základě vymezení úseku Projektu RTN-1 byly investice na 
vybudování infrastruktury předběžně vyčísleny na Kč 1,551 mld. 

Ekonomické přínosy Projektu RTN-1 budou vyčísleny v rámci Studie proveditelnosti podle 
principů Cost-benefit analýzy (podle metodiky MMR pro zpracování nákladů a přínosů a 
podle doporučení projektu EU „CrossRail“ zaměřeného na podporu a rozvoj systémů 
TramTrain v EU), přičemž bude dodržena zásada, že ekonomická čistá současná hodnota 
(NPV) vypočtená na základě Cost-benefit analýzy prokáže výhodnost tohoto Projektu 
(NPV>0).

Východiskem pro další úvahy se stalo vlastnictví dopravní infrastruktury v zájmové oblasti 
RTN. Byla formulována (a v následném připomínkovém řízení potvrzena) zásada, že projekty 
financuje vlastník infrastruktury s tím, že finanční prostředky musí být zajištěny ze všech 
dostupných zdrojů za aktivní účasti všech partnerů. V klíčových oblastech Programu RTN je 
stávající infrastruktura ve vlastnictví ČD, SŽDC a DPML. Pokud tedy nedojde k zásadní 
dohodě o změně vlastnictví dopravní infrastruktury, uvedené subjekty by se měly stát nositeli 
odpovídajících sub-projektů s nutnou koordinací ze strany Libereckého kraje. 

Rozdělení předpokládaných investičních výdajů na Projektu RTN-1 podle vlastníků je 
následující:

 SŽDC: Kč 1,003 mil., 

 DPML: Kč 468 mil. 

 ČD: Kč 80 mil. 

V nadcházející části přípravné etapy bude nutno zahájit konkrétní jednání se stávajícími 
vlastníky o příslušných prioritách, harmonogramu a způsobu financování výše uvedených 
podílů se zřetelem na jejich rozpočtové možnosti a reálně dosažitelné dotace. Budou 
prověřeny možnosti dotací (z hlediska investora) z veřejných a nenávratných zdrojů (státní 
rozpočet, SFDI, a/nebo strukturální fondy EU, s případným přispěním Libereckého kraje 
dotčených obcí či dalších subjektů. 

Popis možných zdrojů financování

Investice do infrastruktury

Vzhledem k rozsahu modernizace stávající dopravní cesty (SŽDC, DPML) a nutnosti 
dobudování nových částí infrastruktury, bude nutné hledat financování z různých zdrojů. 
S ohledem na povahu investic v oblasti dopravy lze usoudit, že investice do infrastruktury je 
nutné financovat především z nenávratných zdrojů. 
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S účastí návratných zdrojů není dle našeho názoru možné počítat jako s významným zdrojem 
pro investice toho typu, výstavba a následně provozování tohoto typu infrastruktury (včetně 
údržby) bude i s ohledem na regionální povahu projektu ztrátová činnost, přestože ze širšího 
společenského pohledu se zřejmě jedná o celospolečensky přínosný projekt (bude potvrzeno 
studií proveditelnosti).

Státní rozpočet a SFDI

Prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury bude možno žádat především na uvedení 
železničních tratí do normového stavu, a jako zdroj případně jako zdroj ko-financování ke 
strukturálním fondům EU (viz dále). To se týká především infrastruktury ve vlastnictví 
SŽDC, neboť ze statutu tohoto fondu vyplývá, že DPML nebude moci být příjemcem 
prostředků z tohoto fondu. 

Na základě předběžných informací z Ministerstva dopravy nelze ovšem očekávat významnou 
účast zdrojů z prostředků SFDI případně ze státního rozpočtu do roku 2006, z čehož vyplývá, 
že vlastní investiční etapa Projektu RTN-1 bude moci být s největší pravděpodobností 
zahájena až v následujícím plánovacím období.

U investic do dopravní infrastruktury ve vlastnictví DPML předpokládáme, že v návaznosti 
na zvolený model majetkového a organizačně-ekonomického uspořádání se bude vlastník této 
infrastruktury orientovat kromě centrálních zdrojů (státní rozpočet, fondy EU) také na 
regionální zdroje (Liberecký kraj).

Fondy Evropské unie

Na základě prvních diskusí se zástupci Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj 
se jako nejpravděpodobnějšími jeví možnosti čerpání ze strukturálních fondů, a to ze 
Společného regionálního operačního programu (SROP), případně též z Operačního programu 
Infrastruktura. Kohezní fond, jehož prostředky budou mimo jiné také směřovat do oblasti 
podpory infrastrukturních projektů, je určen spíše na investice celostátního, případně 
celoevropského významu, což Projekt RTN-1 svým charakterem nesplňuje. 

V oblasti modernizace regionální dopravní infrastruktury je z pohledu vlastníků infrastruktury 
nejvíce relevantní SROP, konkrétně Opatření 2.1 „Rozvoj dopravy v regionech“ –
podopatření „2.1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech“. Na toto podopatření je pro 
období 2004-2006 předběžně vyčleněna částka € 60,8 mil. (cca Kč 2 mld.). Předpokládaný 
příspěvek ze strukturálních fondů (ERDF) má dosáhnout 75% uznatelných nákladů tohoto 
podopatření, spolufinancování ČR pokryje 25% nákladů (zhruba 1/3 nákladů by měla být 
hrazena z rozpočtu krajů a 2/3 z rozpočtu obcí). Minimální přípustná výše celkových 
uznatelných nákladů na 1 projekt je Kč 20 mil., maximální doporučená výše dotace z ERDF 
na 1 projekt je Kč 225 mil.

Dle informací z Ministerstva dopravy je velmi pravděpodobné, že rozvoj regionální dopravní 
infrastruktury bude Evropskou komisí velmi podporovanou prioritou i v následujícím 
programovém období po roce 2006, na které teprve bude sestavován rozpočet.

OP Infrastruktura má pro léta 2004 – 2006 vyčleněno € 50,4 mil. (cca Kč 1,6 mld.), které 
budou vynaloženy na projekty spadající pod Prioritu 1 „Modernizace a rozvoj dopravní 
infrastruktury celostátního významu“ – Opatření 1.1 „Modernizace tratí celostátního významu 
a důležitých dopravních uzlů“. Toto opatření má mimo jiné za cíl podporovat významné 
mimokoridorové trati, projekty rekonstrukcí železničních uzlů a zlepšování vazeb železniční 
sítě ČR a okolních států.
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I v případě rozsáhlejší účasti fondů EU však bude nutné dále hledat zdroje pro pokrytí 
zbývající části kapitálových investic, neboť fondy EU přispívají pouze do určité úrovně 
uznatelných nákladů.

Finální verze programových dodatků, stejně jako metodika zpracování žádostí se v současné 
době dle informací dotčených ministerstev dokončují, jejich konečné verze by měly být 
k dispozici v průběhu několika týdnů.

Kromě strukturálních fondů bude možné čerpání prostředků na přípravné projekty z iniciativy 
EU zvané INTERREG, která navazuje na předstupní program Phare CBC a klade důraz na 
podporu přeshraniční spolupráce. Finanční rámec tří iniciativ INTERREG A, B a C je celkem 
€ 68,7 mil. na období 2004-2006 a lze jej pokládat spíše za doplňkový zdroj.  

Pořízení vozidel

Dle upřesněné studie proveditelnosti společnosti Valbek se počítalo s nákupem 1- a 2-
systémových vozidel (celkem 34 souprav) s investičními náklady ve výši Kč 5,9 mld.

O pořizovateli vozidel a o způsobu financování vozidel dosud nebylo rozhodnuto. V důsledku 
přehodnocení některých hledisek technické koncepce systému RTN (viz Příloha č. 2 -
Společné zásady Programu RTN, oblast technická), se v této fázi přípravy Projektu RTN-1 
dotváří také koncepce vozidel. V dalším průběhu projektu však bude uplatněna zásada, že 
vozidla pro Program RTN pořizují nebo si pronajímají dopravci. Vlastnictví kolejových 
vozidel bude orientováno do vlastnictví zejména privátních dopravců (s možnou účastí 
veřejného sektoru - PPP). Na základě zkušeností francouzských drah bude analyzována 
možnost omezení pořizovacích nákladů na nová vozidla RTN na 125% pořizovacích 
nákladů tramvajových souprav. I zde bude brán zřetel na možnosti dotací z hlediska 
investora, zejména ve vztahu k využití státní podpory Ministerstva dopravy („Program 
podpory obnovy vozidel MHD a veřejné linkové autobusové dopravy“). 

Pokud však budou pořizována vozidla konstrukčně přizpůsobená rozdílným infrastrukturám, 
nicméně dle předpisů platných jen pro tramvajový provoz, lze v případě modulu 30 m počítat 
s pořizovací cenou € 2.0 - 2.4 mil., která je více či méně srovnatelná s pořizovací cenou 
klasické tramvaje. 

V dalším průběhu přípravy Projektu RTN-1 budou osloveni potenciální výrobci lehkých 
kolejových vozidel, zejména Siemens, Bombardier, Alstom a Škoda Holding, a v kontextu 
jejich potenciální spolupráce s dopravcem systému RTN s nimi bude předběžně jednáno 
o indikativních cenách a možnosti jejich účasti na financování vozidel formou PPP (zejména 
formou DBFO, případně BOT - viz Příloha č. 2 - Společné zásady Programu RTN, oblast 
provozní).

Poznatky budou následně vyhodnoceny a jejich parametry budou zohledněny při přípravě 
modelu ekonomiky provozu a majetkového a organizačně ekonomického uspořádání v rámci 
Studie proveditelnosti Projektu RTN-1. 

Ekonomika provozu

Podrobná a přesná ekonomika provozu je předmětem Studie proveditelnosti. Pro účely tohoto 
materiálu byl sestaven předběžný odhad provozních nákladů a výnosů projektu RTN-1 na 
základě dnes dostupných informací.

VIZ TABULKA Č. 2 - Odhady ekonomiky provozu RTN-1.

Výpočty byly provedeny na základě stávajících cen a následujících předpokladů. 
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Nákladová část:

- nákup 14 souprav vozidel v předpokládané ceně 75 mil. Kč za soupravu, investice do 
infrastruktury ve výši 1,553 mld. Kč a jejich odpovídající odepisování,

- pronájem dopravní cesty vychází ze současného regulovaného nájemného, které 
navyšujeme o hodnotu nových pořizovaných infrastrukturních investic (stávající regulace 
nezahrnuje nové investice),

- předpokládáme částečné (cca 20%) krytí investic bankovním úvěrem a jeho následném 
splacení od roku 2010 s úrokovou mírou 6% a 30 lety splatnosti.

Výnosová část:

- pro první provozní období předpokládáme výkon ve výši 90 mil oskm.,

- dále předpokládáme 5% roční nárůst přepravovaných osob v systému a tomu odpovídající 
nárůst tržeb.

- cena 1 Kč/oskm, průměrná obsazenost soupravy 58 osob.

Za těchto předpokladů lze docílit téměř 50% krytí provozních nákladů tržbami, což je 
v souladu se společnými zásadami programu a provozní náklady 2,15 Kč/oskm.

V rámci přípustné tolerance k přesnosti vstupních dat ekonomika provozu se jeví jako 
přijatelná.

Majetkové uspořádání

Významné varianty majetko-provozního uspořádání Projektu RTN-1 jsou uvedeny v příloze.  
Uvedené varianty jsou t. č. předmětem probíhajících jednání se zainteresovanými subjekty.  
Současný stav a vývoj je následující:

a) v oblasti provozování infrastruktury 

V rámci Projektu RTN-1 vycházíme ze stávajícího stavu existence více vlastníků 
dopravní infrastruktury. 

Bude proto dále jednáno s DPML a jeho akcionářem (Statutární město Liberec) o 
koordinaci postupu ve vztahu k budování systému RTN. Jako klíčové se jeví vyjasnění 
strategických záměrů DPML a jeho akcionáře týkající se funkce vlastníka a 
provozovatele infrastruktury (např. zda a pokud vůbec je uvažováno s oddělením této 
funkce od funkce dopravce, podmínky pro použití infrastruktury DPML jiným 
dopravcem, a připravenost k nabývání vlastnictví nových úseků v souvislosti 
s budováním systému RTN.

Ve vztahu k železniční infrastruktuře bude nadále předběžně jednáno se SŽDC, Pro 
převod částí regionálních drah na jiného vlastníka by dle stanoviska SŽDC bylo třeba 
souhlasu vlády. K tomu by bylo třeba předložit a vyhodnotit argumenty z nichž vyplyne 
výhodnost takového řešení. 

Nicméně, v této fázi nepředpokládáme změnu vlastnických vztahů, i když variantu 
budoucího zřízení společného provozovatele infrastruktury s aktivní rolí Libereckého 
kraje lze považovat za perspektivní.

b) v oblasti zajišťování funkce dopravce 

V současné době probíhají také předběžná jednání s DPML a jeho akcionářem (Statutární 
město Liberec) o koordinaci postupu ve vztahu k funkci dopravce v rámci systému RTN, 
a to zejména v kontextu s nově navrhovanou variantou elektrizace 750 V.  Ze strany ČD 
byl podán námět na založení společného podniku ČD – DPML – strategický partner, 
který by po uvedení do provozu RTN-1 provozoval vozidla systému RTN. V rámci 
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tohoto námětu ČD navrhují, resp. požadují garantovanou smlouvu ze strany Libereckého 
kraje pro provozování systému na období 12-15 let. 

V závislosti na postoji DPML a jeho akcionáře bude v rámci Studie proveditelnosti dále 
zvážena i varianta aktivní role Libereckého kraje při zřízení dopravce resp. pořízení vozidel 
pro systém RTN.

TABULKA Č. 1
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TABULKA Č. 2
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7. Závěry a shrnutí návrhu pro další postup

Argumenty a doporučení z jednotlivých částí této zprávy lze shrnout do následujících bodů a 
návrhu dalšího postupu prací :

A. schválit zásadní koncepční změny (nositel projektu = LK, hlavní partneři = Řídící 
skupina), T: březen 2004
proběhlo

B. uplatnit tyto změny ve všech dalších dokumentech a přípravných činnostech 
(koordinátor, nositel projektu), T: průběžně
probíhá

C. projednat a schválit popis nově definovaného Programu REGIOTRAM NISA jako 
dlouhodobé koncepce (nositel projektu, hlavní partneři), T: březen-duben 2004
probíhá

D. projednat a schválit vymezení základních Projektů RTN včetně podrobnějšího popisu 
Projektu RTN-1 (nositel projektu, hlavní partneři), T: březen-duben 2004
probíhá

E. zpracovat kompletní Studii proveditelnosti Projektu RTN-1 (koordinátor), 
T: duben-červen 2004
práce zahájeny

F. projednat a schválit Studii proveditelnosti Projektu RTN-1 (nositel projektu, hlavní 
partneři, další dotčení aktéři), T: červen-září 2004
bude připraveno

G. souběžně se zpracováním Studie proveditelnosti Projektu RTN-1 zahájit projektovou 
přípravu prvních etap investiční části a organizačně-právní přípravu provozní části 
Projektu RTN-1 včetně zajištění integrované objednávky veřejné dopravy 
(koordinátor, nositel projektu, další aktéři), T: průběžně od dubna 2004
zahájeno
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PŘÍLOHY
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