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• REGIOTRAM NISA - moderní nástroj „udržitelné  dopravy“, který nabídne kvalitní 

služby ve veřejné  hromadné  dopravě, konkurenceschopné  individuá lní automobilové  
dopravě (IAD);  

• REGIOTRAM NISA - urbanizační fenomén regionu, který sehraje významnou roli pro 
trvalé  osídlení krajiny a pro rozvoj cestovního ruchu. 

  
Projekt REGIOTRAM NISA se připravuje v rámci integrace kolejové  dopravy v jižní 

(převážně české ) části Euroregionu Nisa (ERN). Základ  veřejné  osobní dopravy v hustě 
osídleném území od německého města  Zittau přes Liberec a Jablonec n. Nisou v Č echách 
až do polské  Jelení Góry bude tvořit kolejová  síť společná  jak pro železniční, tak i pro 
tramvajová  (Tram-Train) vozidla. Myšlenka vznikla cca před deseti lé ty, kdy se začalo 
uvažovat o společné  dopravní cestě železnice a tramvaje nejprve mezi Libercem 
a Jabloncem n. Nisou. Postupně se začalo plánovat rozšíření  systému v rámci celé  
liberecko-jablonecké  aglomerace a následovala expanze do ERN. Vzorem pro realizaci se 
stalo německé  město Karlsruhe, které  tento způsob integrace tramvajové  a železniční 
dopravy v praxi několik let úspěšně provozuje (tzv. model Karlsruhe). Rozšíření do ERN 
bylo inspirováno druhým fungujícím Tram-Train modelem v Saarbrückenu.  

  
V první fázi realizace REGIOTRAM NISA  se uvažuje o zprovoznění úseku Liberec - 

Jablonec n. Nisou – Tanvald s využitím železniční tratě v úsecích Vratislavice n. N. – 
Jablonec n. N. dolní nádr. a Jablonec n. N.  zastávka - Tanvald pro vozidla Tram-Train. Ta 
budou schopná  využívat tramvajové  tratě v Liberci a v Jablonci n. N. zejména při 
přepravě cestujících z regionu do center bez přestupu.   

  
Základní principy pro provoz tramvají na železnici v liberecko-jablonecké  

aglomeraci byly zpracovány v několika dopravně-urbanistických studiích, projednávány 
a posléze zapracovány do územních plánů měst Liberce a Jablonce n. Nisou i do 
krajských rozvojových dokumentů. Pracovní skupina pro složená  z představitelů měst 
Liberce a Jablonce n. N., dopravců a projektantů je iniciá torem projektu; jednotlivá  
města a obce v operačním prostoru REGIOTRAM NISA a dopravci projekt spolufinancují.   

  
V r. 2000 bylo podepsáno generá lním ředitelem Č eských drah s.o., primá torem 

města Liberce, starostou města Jablonce n. N. a přednosty okresních úřadů v Liberci 
a v Jablonci n. N. „Memorandum“ o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti v liberecko-
jablonecké  aglomeraci, kde hraje REGIOTRAM NISA  významnou roli. V r. 2001 byla 
zpracována Studie proveditelnosti REGIOTRAM NISA, na česko-německou část ERN, 
v r. 2002 pak Studie proveditelnosti REGIOTRAM NISA na česko-polskou část ERN. Obě 
studie byly spolufinancovány v rámci programu CBC – PHARE.  
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